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 وتمدمة تمهٌد                              

 

التً تتطلب جهداً  ...ٌعتبر بناء الجسور من الممارسات والمهمات الصعبة   

 ً اٌا كما ٌتطلب الصدق والنو ...ب المتواصلدءوالعمل الالتفانً فً ، ٌتخلله مضنٌا

التً  ،رمٌا به من المخرجات المرجوةلما لد ٌ ...الزاخرة باألمل والتطلع، الطٌبة

متعددة ال سور عبر موالعهلجاممن تمددت تلن  ،تتحسس مواطن المطلوبات

من  ...النفسٌة وؼٌرهاإلى جانب وااللتصادٌة منها ما بٌن االجتماعٌة  ،اآلفاق

 .لرؼباتا

 

التً  ،الجسور الثمافٌة ...من بٌن هذه الجسور تخٌرت لن عزٌزي المارئ    

التبلل  ما بٌنثابرة  متمافزةالتً تظل و ...فوق كل السهول واألودٌةمحلمة تتواثب 

المتمددة... تجوب بن عبر كل السهول التً و ،هاتلؾ ارتفاعاتعلى مخ ...والجبال

... ترد إلٌن تحمل بٌن تستولفها خطوب أو أحداث وال ،فً مسٌرات ال تحدها حدود

حالت المسافات األرضٌة من  ...اسن بمواطن، وبؤنجمعالتً لد ت طٌات مضامٌنها

ار السلٌم داخل ؼرؾ كً تتمكن من االنحش ...تها فً ترتٌب اللماء المؤمولارؼب

 ...قافالخ للبن الواثب

 

... من مصممٌها ومهندسٌها تتطلب الجسور الثمافٌة... ذات الحس المرهؾ،    

فً  ،الكاملة من األدباء والكتاب وأصحاب الدراٌة... التحلً بالشفافٌة والمعرفة

والتمحور المتمن فً  ،ذات اإلبداع المفرط فً شفافٌته ...ترتٌب التمنٌة السلٌمة

... كً ٌتم نشرها، حٌث تإدي رسالتها الثمافٌة المنشودة، منعطفات الخلك المعافى

مثل المعبر المؤمون، لوصول اإلبداع الثمافً بشتى أنماطه، إلى األطراؾ وحتى ت

  المبتؽاة لمختلؾ شرابح البشرٌة المشتتة.
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ثم  ...تتوزع ما بٌن هنا وهنان ،وتفترق ..تلتمًثم  ...تتماطع الجسور وتمتد  

حٌث  ،وتتسابك فً انتشاء زابد ...وعلى ظهورها تتدافع تفاصٌل الثمافات ،تتداخل

التً نعتبرها  ،تمثل لها ؼاٌتها ...فً بوتمات متعددة ،تمتزج وتنصهرف تبلحكت

وسهل ... فكلما اتسعت تلن الجسور، بعضاً من نشر الثمافة والهوٌة العربٌة

وسهل ... وحسنت ثمارها، واشتد ساعدها كلما تبلحمت عرى الثمافة ،العبور

  ا.وكبر ممامها لدٌن ،وطاب احتواإها ،ولذ طعمها، جنٌها

 ،من ممددي الجسور الثمافٌة العربٌة الطوٌلة ...تذخر األمة العربٌة بالكثٌرٌن   

فً توصٌل ورعاٌة  ...ما جعلها لادرة وبإرادة فابمة ،التً لها من الموة والمتانة

 التوزٌع ...نشرها وتوزٌعها ًف... التً ساعدت كثٌراً شتى أنواع الثمافات والعلوم

لكل من أراد  ر وزاهً،مخض ومرتع ...ها ثروات هابلةبحسب أن ،العاجل السلٌم

 ...المعرفة من ٌنابٌعها لتراؾا

 

والتً  ،بالكثٌر من ثمافاتنا العربٌة ...مد خلدت أسماء كانت تحفل وال زالتل    

 ،ذلن منذ عهود سلفت ...الثمافً واإلبداع ،واالبتكار ،جسرت جسور التواصل

ى أثره ساحات من المعارؾ فؤٌنعت عل ...اتناثر فٌضها وبه نما وازدهى حاضره

 والعلوم.

 

الذي  ...لادنً أولبن الخالدون أن أطرق هذا الباب باب الثمافة العربٌة الثر   

ومن اإلبداع  ،بما ٌستطاب من الكلم ...أبداً  الناضحةدفمات ٌنابٌعها تتتالت وتوالت 

من  ...ه النضرةذات الوجوالعربٌة الذي اختصت به لؽتنا  ...اللؽوي الممٌز

ومٌزتها عن ؼٌرها من  ،التً اختصت بها ،األسالٌب ومن الممامات والممٌزات

 لؽات العالم...

 

حٌث طاب لنفسً االتكاء  ...التً دعتنً وسارت بًالضابعة وجدت ضالتً     

أتناجى  فٌاء كنت أنشدها كثٌراً... ظللت فٌهابٌن أ ن...واالسترخاء الكامبل

... فتسرب نحوي ما ؼمرنً من المعارؾ الرٌانة... الخالدٌن ر، مع أولبنوأتسام

.. تمٌزت بعذوبة عطاٌاها وخالص رفدها. ،وؼمسنً اإلبداع فً بحٌرات صافٌة

 فحسن ممامً.
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 ...والكتابة ،األدب إلى مرافا ...سالنً ولوجً المحبب فً ربوع الثمافة العربٌة  

كما النجوم فً سماء لٌلة  ...المشعة ةالممالن اللؽوٌة العربٌة المتكاثر وإلى حدابك

ً  ...أحوم وسط باحات تلن الممالن ... فؤضحٌتاشتد ظبلمها ، أطلك للخٌال منعما

ً  ...لمنً المجا بمدر ما أجنٌه من  ،وأرفع من لدر نفسً المملوءة أحبلما

 ...كل ما سكن بدواخلها من العناء والضجر ،ارفع عن نفسًكما وأنً ... االرتواء

اتخذته  يداخل المنزل الذ ...الولت افترشت لها وسادة لٌنة وحانٌة وفً ذات

بعضها من الكتاب وبعض منها من  ،بٌن أشجار وارفة متفرعة ...مؤوى لً

ٌتبادلون ما ٌشاءون من األدب ومن حسن  ...وهم فً تمازج مرضً ...الشعراء

  الممال.  

 

 ...سن حدٌثها األدبًراعنً ح (،زهرة) تناولت من بٌن أولبن المبدعٌن...  

ً  هاأعمال، حدٌث استطاعت أن تخرجه من المرتبوالمنمك  ً وصادلا  ...خالصا

ظللت أللب صفحات حدٌثها المكتوب  ...ومن دواعً الملل ،حدٌث ٌتباعد والرتابة

بل  ،فلم ٌلفتنً ما ٌشٌن ،أخوض بٌن أسطرها وأتلمس كلماتها ...تكراراً ومراراً 

تناولت فٌها الكاتبة المجودة كثٌراً من المسابل  ...اتخذتها صفحات مرجعٌة

 .فؤجادت ، وؼٌرها...السٌاسٌةو ،واالجتماعٌة ،واألدبٌة ،الثمافٌة

 

لكل  ،لٌصبح مورداً معطاء ،لررت أن أعد لتلن الصفحات مهداً  ....على أثر ذلن   

وهو بمثابة هدٌتً للعالمة ...مما ورد فٌها ،من أراد التزود بما لد ٌروق له

 حفظها هللا. )إنتصار(الدكتورة 

 

فمد استطعت أن  ...البحرٌنٌة (إنتصار البناء)لن التحٌة والتجلة ٌا دكتورة     

السٌما ونحن فً  ...ما بٌن السودان والبحرٌن ،تمدي جسراً من اإلبداع الثمافً

وإن كنا نحن نهمل  ...(البناء)نا باسم ، تنعم كثٌر من األسر عندالسودان

ٌا دكتورة، فؤهبلً بن  حسب موروثنا اللؽوي. ،فً كثٌر من األحاٌٌن ...)الهمزة(

 .. .تشٌٌدهأنت ، الذي أتمنت الممتد ونحن ننعم بهذا الجسر ...ٌنناب ،عضواً ومفخرة
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من خبلل عمودها  (إنتصار البناء)فٌما ٌلً نورد ما أدلت به الدكتورة /     

 (.الراتب )ماذا لو...؟!!

 

 السودان --- العماس  الدكتور/ عمر دمحم

 من هنا نبدأ:

                                            (1) 

 العبادة سعادة                                     

شهر رمضان لٌس شهر الرمض والصوم واالعتكاؾ والمٌام فحسب. إنه كذلن    

ادٌة إلى نمط آخر. وشهر انمبلب االعتدال فً نمط الحٌاة االعتٌ« الفلكلور»شهر 

وفً المعاجم العربٌة فإن معنى كلمة رمضان مشتمة من الرمض، وهو الحر 

الشدٌد وحر الصخرة إذا اشتد لهٌب الجو حولها. ذلن أن شهر رمضان عند العرب 

كثٌراً ما كان ٌصادؾ اشتداد الصٌؾ وطول نهاره. ولكن الثمافة اإلسبلمٌة السوٌة 

للشهر الممدس دالالت اجتماعٌة وإنسانٌة لطفت « المحمول الداللً»أضفت على 

 من حرارة نهاره وبعثت الحٌاة والحٌوٌة فً لٌالٌه.

 

ً بالسكٌنة والسعادة والسبلم.     ٌكون أثر العبادة أبلػ حٌن ٌكون طرٌمها مفروشا

ً للتطهر من الخطاٌا البشرٌة، الحتمٌة بطبٌعة الحال،  ً مسلكٌا وحٌن تكون تمرٌنا

ام مع العالم الدنٌوي الذي سخره الخالك لخدمة البشرٌة، ومن أجل من أجل االنسج

العبور إلى حٌاة أخٌرة تظللها الفردوس وتجري تحتها األنهار. وعبادة السكٌنة 

والسبلم ال ٌحممها التجهم والؽلظة واالنكفاء على الطبابع الخشنة فً المعٌشة 

تعوٌد النفس على لسوة والُخلك. ورفض معطٌات الحٌاة الجمالٌة الزهد عنها ل

 الحٌاة وشمابها وبإس الحال باعتباره الطرٌك األلصر إلى الجنة.

 

من أجل ذلن أضاؾ المسلمون إلى ولار العبادات فً رمضان إبداعات الطابع    

االحتفابً بمدومه أو خواتٌمه وزٌنوه بمنظومة متعددة متنوعة من العادات 

ه والمختلفة من لطر آلخر ومن بٌت آلخر. والتمالٌد الخاصة بدوران أٌامه ولٌالٌ

ً لئلفطار علٌها فً شهر رمضان أو التسحر بها،  فثمة أطباق ال تعد إال خصٌصا
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التً تضفٌها « البركة والسعادة»وهً وإن تم تناولها خارج رمضان تفمد مذاق 

 علٌها اللٌلة الرمضانٌة.

 

فً رمضان. وثمة أزٌاء  وثمة لماءات اجتماعٌة للنساء والرجال ال تعمد إال     

تملٌدٌة تؽدو أكثر بهاء فً رمضان. وثمة احتفاالت للكبار والصؽار فً لٌال بعٌنها 

ً لدوران الهبلل الرمضانً. وثمة لٌم اجتماعٌة وأخبللٌة منسٌة  تمام خصٌصا

ٌبعثها شهر رمضان باعتباره شهر الكرم والشراكة وصلة الرحم وصلة المرابة 

ٌاه إلى مجارٌها من جدٌد لكثٌر من لنوات االتصال والصدالة. فتعود الم

 االجتماعٌة التً فترت أو انمطعت.

 

ً فً الصوم أو المٌام أو الذكر. وٌنتهً     هنا تصٌر مشمة العبادة أكثر أنسا

الرمض النهاري مساء إلى ألفة وسعادة وحٌاة ملإها النشاط واالجتماع والسمر. 

ٌحمك الدٌن أهدافه اإلنسانٌة. وكل عام وأنتم وتحمك العبادة ؼاٌتها التربوٌة، و

 بخٌر وإلى هللا ألرب.

 

                                        (2) 

 حدث ٌتكرر                                

لٌس لنا من العلم بتارٌخ المؽول إال اجتٌاح بؽداد وتدمٌرها والمضاء على     

ومعرفة مشوشة حول اعتنالهم اإلسبلم، ثم ٌؽٌب  الدولة العباسٌة المتهالكة أصبلً.

ذكرهم عن تصوراتنا. والتارٌخ المؽولً طوٌل ومعمد وممتد جؽرافٌاً تمدداً متذبذباً 

بٌن التوسع واالنكفاء. وهو تارٌخ لممالن تعددت فٌها األعراق واألدٌان والمذاهب 

. وتلن التعددٌة وشاركت مختلؾ الملل والطوابؾ فً إدارة حكم اإلمارات المتعددة

ً بوابات للفتن  الثابتة كانت مصدر ؼناء وثراء فً التارٌخ المؽولً، وكانت أٌضا

 المتعددة فً حمبة تارٌخٌة ؼٌر مستمرة أصبلً.

 

 -1247»ٌبرز فً تارٌخ المؽول شخص رشٌد الدٌن فضل هللا الهمذانً    

ٌة والعلمٌة ، وهو شخصٌة فكرٌة عبمرٌة ونادرة تكافا الشخصٌات الثماف«1318
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ً فذّاً ألؾ أهم كتاب  جامع »العمبللة فً التارٌخ اإلسبلمً. فمد كان مإرخا

الذي ٌعد أهم كتاب فً تارٌخ المؽول. وكان مجٌداً للؽة العربٌة « التوارٌخ

والفارسٌة والصٌنٌة والعبرٌة مما أهله ألن ٌشؽل وظٌفة كاتب فً ببلط ملون 

ً لهم فً رحبلتهم خارج  المؽول الذٌن كانوا لد أسلموا حٌنها وأن ٌكون رفٌما

ً اختصه ملون الدولة ووزراإها بعبلجهم  ً بارعا ممالكهم. كما أنه كان طبٌبا

الشخصً. ولد مهر فً شإون االلتصاد وجمع األموال فتولى شإون المالٌة لدى 

سبلطٌن المؽول وبرع أٌضاً فً اإلدارة فتولى شإون الوزارة وإدارة الحكم. فضبلً 

رات الكتب التً خلفها فً الطب والطبٌعة والتارٌخ والعلوم الدٌنٌة عن عش

 واللؽوٌة.

 

أثار نبوؼه ولربه من الملون والسبلطٌن المؽول حفٌظة منافسٌه من الوزراء.    

فكادوا له مراراً وتكراراً وكان ٌنجو فً كل مرة بما عرؾ عنه من حسن الخلك 

الدٌن ٌتمتع بموالع مرمولة عند  وأمانة العمل واستمامة السٌرة. وظل رشٌد

سبلطٌن المؽول وٌحظى بثمتهم الكبٌرة وٌتملد المناصب العدٌدة سنوات طوٌلة. 

بؤن رشٌد الدٌن « أبً سعٌد»إلى أن نجحت إحدى المكابد فً إلناع السلطان 

الهمذانً هو من لتل والده السلطان السابك بسمٌه السم فً آخر أٌام مرضه. 

واٌات التارٌخٌة فإن السلطان لبض علٌه وعلى ابنه ولتل ابنه ذو واستناداً إلى الر

الستة عشر عاماً أمام عٌنٌه، ثم أمر السٌاؾ بشمه نصفٌن. وحملت رأسه وطٌؾ 

 «!!هذا الٌهودي الذي بدل كبلم هللا»بها فً المدن ونادى المنادي 

 

م الطابع وفً زمن اشتدت فٌه العصبٌات والفتن فً دولة متعددة الهوٌات بحك   

االستعماري والتوسعً لها، كانت تثار كثٌر من المبلبسات حول أصول رشٌد الدٌن 

الٌهودٌة واعتناله اإلسبلم كذباً، وتآمره على الدولة من باب ٌهودٌته. والمموالت 

التً نالشت هذا الموضوع كانت تسبر أؼوار نواٌاه وتفند أسباب إجادته للعبرٌة، 

ً األدٌان واللؽات والطب والتارٌخ. وتروي بعض وسبب اهتمامه بالتؤلٌؾ ف

الحكاٌات أن المابمٌن على لتله منعوا دفنه فً ممابر المسلمٌن وأمروا بدفنه فً 

وحٌن تمكن بعض أهله وألاربه من إثبات «. منافماً »ممبرة الٌهود باعتباره ٌهودٌاً 

المسلمٌن، إال أن إسبلمه وإسبلم أسرته تارٌخٌاً عمدوا إلى نمل جثمانه إلى ممابر 

 ؼرماءه أعادوا جثمانه ثانٌة إلى ممابر الٌهود.
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وفً عدن، واحدة من مدن النور فً الخمسٌنات والستٌنات من المرن الماضً.    

وواحدة من أشرس معالل الماركسٌة العربٌة فً المرن الماضً. وفً زمن 

من حداثة لمختلؾ الظواهر الثمافٌة والحضارٌة « المابعد»ٌوصؾ بؤنه زمن 

أن التحم متطرفون إحدى مماهً اإلنترنت  2117وعولمة. حدث فً شهر ماٌو 

ناشط اجتماعٌاً وثمافٌاً بوابل من الرصاص أمام « ٌساري»وعمدوا إلى لتل شاب 

أصدلابه بحجة أنه ملحد. ثم منعوا أسرته من الصبلة علٌه ودفنه وإلامة العزاء 

ج المدٌنة. كما لبضوا على الذٌن ارتادوا فً المدٌنة، مما اضطر أسرته لدفنه خار

منزل أسرته لمواساتها وعذبوهم بتهمة اإللحاد أٌضاً. ولد حاول أصدلاء الشاب 

الناشط المؽدور ومحبوه إثبات سبلمة دٌنه بنشر صور له وهو ٌصلً فً أحد 

 «.منافماً »المساجد. وهو برهان ال ٌكفً لدفع شبهة اإللحاد عنه إذ ربما كان 

 

حكاٌتان تمثبلن هٌكلٌة سردٌة واحدة لحدثٌن مختلفٌن زماناً ومكاناً. واألخطر ال   

ً لاببلً للتكرار وفرض  ً ثابتا ً ثمافٌا ً سلوكٌا أنهما تمثبلن بنٌة عملٌة واحدة ونمطا

 حٌط اجتماعً وفً أي لحظة تارٌخٌة.نفسه فً أي م

 

                                             (3) 

 ؼواٌة الجمال بٌن االحتفاء واإلخفاء                      

مبعث الصدمة التً أصٌب بها الكثٌرون إزاء خبر وفاة شابة عرالٌة فً إحدى    

عٌادات التجمٌل، أن العٌادة من أكبر عٌادات التجمٌل العربٌة وأن الطبٌب الذي 

جمٌل أجرى للمرٌضة جراحة استبصال دهون زابدة هو واحد من أشهر جراحً ت

المشاهٌر فً الوطن العربً، وأنه تماضى من المرحومة مبلػ خمسٌن ألؾ دوالر 

لعملٌة جراحٌة ال تكلؾ أكثر من ألفً دوالر. ونحن ال نعرؾ حمٌمة عدد النساء 

العربٌات المتضررات جراء عملٌات التجمٌل التً تنفذ فً طول الوطن العربً 

لطبً مما ٌإدي إلى حاالت التشوه فً والتً ٌعترٌها كثٌر منها الفشل أو الخطؤ ا

الوجه أو الجسد. وبالمناسبة فإن إحدى صدٌماتً المحامٌات التً تترافع عن 

لضاٌا فً هذا الشؤن أخبرتنً أن كثٌراً من األطباء أصحاب عٌادات التجمٌل هم 

 أطباء ؼٌر متخصصٌن فً طب التجمٌل تحدٌدا!!.
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خاسرة الرهان، ابتداء، ومحكوم على  مجادلة النساء فً مٌدان الجمال معركة   

جوالتها بالهزٌمة. فمنذ فجر التارٌخ والمرأة تلجؤ للعناصر الطبٌعٌة فً تعزٌز 

جمالها والحفاظ علٌه، ثم استعانت بالمواد الكٌمٌاوٌة والمصنعة، وأخٌرا هً تسلم 

نفسها بكل رضا لمشرط الجراح وإبره وؼرزه. وكل أخبار الموت فً عٌادات 

ل أو التشوه أو الدخول فً أعراض جانبٌة خطٌرة لم تثن العدد المتزاٌد من التجمٌ

النساء، وأؼلبهن فً العشرٌنٌات والثبلثٌنٌات من العمر، من اللجوء ألطباء 

التجمٌل من أجل إعادة نحت وجوههن، أو شفط أجزاء من أجسادهن، أو حشوها 

مدى البعٌد!! إنه هوس بمواد تجمع التمارٌر الطبٌة أنها مواد مسرطنة على ال

 الجمال الماتل.

 

أحد مصادر هذا الهوس هو السطلة الذكورٌة التً رسمت نمطاً صارماً لصورة    

المرأة واختزالها فً نموذج )التحفة( التً ٌزداد اإلعجاب بها وٌرتفع سعرها كلما 

كانت جمٌلة ومتمنة الصنعة. ولد ساهمت المإسسات النسابٌة التملٌدٌة )األم، 

لمرٌبات، الجارات....( فً االستسبلم للتصورات الذكورٌة وتمجٌدها والتروٌج ا

لها، حتى لو تحولت المرأة إلى مادة استهبلكٌة، لصٌرة األمد، فً وسابل اإلعبلم. 

 أو لدمت حٌاتها لرباناً فً مذبح الجمال األسطوري.

 

ء بناء على والتصورات الذكورٌة التً تحتفً بـ)التحفة( وتفاضل بٌن النسا   

مماٌٌسها، هً وجه العملة اآلخر للتصورات الذكورٌة التً تُخفً )التحفة( فتمنعها 

من كشؾ أي بمعة فً وجهها وجسدها، وتمنع عنها كل عٌن عابرة لؤلجواء 

بمحض الصدفة. بل إنها تخفً المرأة بؤكملها وترى أن مكانها الصحٌح هو المنزل 

عثه فكرة )الؽواٌة( التً نسجتها بعض فً خدمة الرجل. منطك )اإلخفاء( مب

السردٌات الممدسة والتً أفضت فً بعض ممتضٌاتها إلى إخراج حواء آلدم من 

الجنة بفعل اإلؼواء. ووفك هذا المنطك تؽدو المرأة، من حٌث هً )تحفة( جمٌلة، 

مبعث خطر ٌسمط فٌه الرجل، أو تؽدو فٌه، من حٌث هً مركب وجدانً هش، 

هً فٌه للفتنة. وهو تصور ٌموم على شٌطنة المرأة نفساً مركز ضعؾ تستجٌب 

وجسداً، وعلى تجرٌمها وتحمٌلها الذنوب الذكورٌة، وعلى التملٌل من احترام 

كٌنونتها بنفس الدرجة التً ٌموم علٌها النموذج المسلع للمرأة والمستهلن 

 لجمالها.
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فً اختزال المرأة فً هٌمنة السلطات الذكورٌة متحالفة مع المإسسات النسابٌة    

شكلها هو الذي وزع أؼلب النساء بٌن )االحتفاء( بالشكل أو )اإلخفاء( لهذا 

الشكل. وأدى إلى تواري النظر إلى لوتها العملٌة واإلبداعٌة من المخٌال الجمعً، 

ً فً المجتمعات األلل تحضراً التً تؽٌب فٌها نماذج المرأة العجوز  وخصوصا

تشر، وإنجٌبل مٌركل، وإندٌرا ؼاندي، مادلٌن أولبراٌت، الموٌة مثل مارجرٌت ثا

األم ترٌزا، وؼٌرهن من النساء البلتً لم ٌعتمدن ألبته على لواهن الجمالٌة، ولكن 

كن مإثرات ومؽٌرات لمجرى األحداث بمواهن العملٌة واإلنسانٌة. وال مشكلة مع 

. ولكن المشكلة حٌن الجمال مطلما، فهو نعمة كبٌرة على اإلنسان وعلى اإلنسانٌة

ٌتحول الجمال إلى مشكلة تخلك تجارات عدٌدة رابحة لد ٌشوبها الكثٌر من الؽش 

واالنتهازٌة والخطورة. والمشكلة أن تذعن المرأة للجانب المتطرؾ من الصورة 

النمطٌة التً لم تصنعها لنفسها ولكنها صنعها لها الرجل لتصب نفسها فً لوالب 

 لثمن.تلن الصورة أٌاً كان ا

 

                                           (4) 

 ثمافة الفضح والتروٌع عبر الكامٌرا                       

وسابل التواصل االجتماعً لم تعد مادة اجتماعٌة وتجارٌة فحسب بل صارت    

اً أسلوباً ثمافٌاً فً تعبٌر الفرد عن نفسه وعن رإٌته للمجتمع واآلخر. وشٌباً فشٌب

بدأ ٌتبلشى مفهوم االفتراضٌة الذي ارتبط بشبكات التواصل االجتماعً، وصارت 

تمترب تلن الشبكات مما ٌسمى بتلفزٌون الوالع. وذلن حٌن تآلؾ الناس مع 

الكامٌرا كما لم ٌتآلفوا معها من لبل، حٌن انفتحوا بحٌاتهم االجتماعٌة والفكرٌة 

ات البث واستسهلوا مسؤلة أن الخاصة على الفضاء الرحب واستبسطوا عملٌ

ٌُخرجوا ما فً عمولهم وللوبهم للجمهور دون عملٌات إعداد سٌنارٌو ودون 

 مونتاج واألخطر دون عملٌات تجمٌل وإضافة مكٌاج لكثٌر من سلوكٌاتهم.

 

سؤتطرق هنا إلى ثبلثة مماطع فٌلمٌة بثها أصحابها متجاوزٌن بذلن عرض    

لتً لد ٌختلؾ معها الكثٌرون، وهذا أمر طبٌعً سلوكٌاتهم الخاصة وتوجهاتهم ا

وممبول، إلى المجاهرة بإٌذاء اآلخرٌن واإلضرار النفسً والمعنوي بهم. الفٌلم 

األول كان لسٌدة خلٌجٌة "كبست"، بكامٌرا هاتفها المحمول، على حٌن خشوع 

مجموعة من اآلسٌوٌٌن ٌجثون على ركبهم وسط المٌاه فً ساحل البحر 
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ٌبدو أنه طموس دٌنٌة ابتهالٌة. المرأة كانت تصرخ بؤعلى صوتها  وٌمارسون ما

وهً تزجرهم وتصرفهم عن المكان محتسبة ومتذمرة من تمصٌر الجهات األمنٌة 

فً تتبع ورصد مثل هذه الممارسات الكفرٌة فً ببلد المسلمٌن. وكانت تعبر 

 بالكامٌرا على وجهها لتثبت هوٌتها.

 

ماً وهم ٌفكون خشوعهم مفزوعٌن وٌفرون من كان منظر اآلسٌوٌٌن مإل   

الكامٌرا خوفاً من تبعات انتشار صورهم. وال أعرؾ، ونحن الشعوب التً تستورد 

العمالة من كل األجناس واألدٌان، ما الضٌر فً أن ٌتعبد العمال، الضعفاء الذٌن 

ل نجلبهم، ربهم فً هدوء وفً مكان لصً ال ٌضرون فٌه أحداً؟! وما العمل النبٌ

الذي أحرزته تلن المرأة وهً تحرمهم من حاجة روحٌة ونفسٌة فً االتصال 

 بالرب وطلب عونه وبركته ورحمته؟!

 

فٌلم آخر ٌصور فٌه رجل ٌعمل فً إحدى مكتبات المرطاسٌة امرأة ٌزعم أنها    

ساحرة. وال ٌدري متابع الفٌلم كٌؾ كشؾ الرجل السحر. لكنه كان ٌصرخ إنها 

وؾ أفضحها وأكشفها أمام العالم كله. وكانت المرأة تتوسله ساحرة وكافرة وس

وتحاول الركوع تحت لدمٌه لٌتولؾ عن التصوٌر وتتضرع إلٌه "زوجً 

سٌطلمنً"، ولكن كل توسبلتها لم تثِن لسوة الرجل وجسارته فً فضح الساحرة. 

 وعلى افتراض أن المرأة ساحرة لماذا ٌفضحها هذا الرجل أمام من ٌعرفها ومن ال

ٌعرفها؟ لماذا لم ٌؽلك علٌها باب المكتبة وٌتصل بالجهات األمنٌة لٌمبضوا علٌها 

 متلبسة كما فعل هو؟!

 

فً فٌلم مضاد خرجت إحدى صدٌمات المرأة وبٌنت أنها لٌست ساحرة وأنها    

لصدت المكتبة لتنسخ مصورات لدورة فً علم الطالة، لم تكن لد اطلعت علٌها. 

ربكها بصراخه وإشهار الكامٌرا فً وجهها فجعلها تتوسله وأن الرجل باؼتها وأ

فً أمر ال تعرؾ ما هو. وفً ممابلة تلفزٌونٌة على إحدى الفضابٌات للمرأة التً 

صارت حدٌث الناس بٌنت براءتها من السحر ولصدها المكتبة لتصوٌر 

مستنسخات علمٌة عادٌة جدا. وأن تصرؾ الرجل وبثه فٌلما، انتشر على أوسع 

اق، ٌسًء لها ولسمعتها لد أدخلها وأسرتها فً أزمة نفسٌة واجتماعٌة نط
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حادتٌن جداً، وأنها تعانً فً أعمالها من انكسار هدم حٌاتها كلها وال تظن أنها 

 سوؾ تشفى منه..أبدا.

 

الفٌلم األخٌر تم تداوله مإخراً فً شهر رمضان الحالً. وتركز فٌه كامٌرا أحد    

هوٌته، على عامل آسٌوي ٌجلس تحت ظل حابط وٌتناول  الشباب، الذي لم ٌكشؾ

طعامه فً نهار رمضان. وٌبادر الشاب المصور بنهر العامل: أنت فاطر فً 

رمضان؟! ثم ٌهوي ببضع لطمات لوٌات على خد العامل وعلى إحدى أذنٌه وهو 

ٌواصل نهره: فاطر؟ فاطر؟ ونحن ال نعلم هنا: هل العامل مسلم فً األصل كً 

ه هذا السإال؟ ثم من ناحٌة فمهٌة.. هل فرض هللا تعالى الصٌام على هإالء ٌوجه ل

العمال الفمراء الذٌن ٌعملون فً شوارع الخلٌج العربً حٌث تتجاوز درجة حرارة 

الصٌؾ فً رمضان خمسٌن درجة مبوٌة؟ أمام فمر ذلن العامل اآلسٌوي ولسوة 

ة منع المجاهرة ظروؾ عمله ال داعً للخوض فً جدل فمهً عن أصل ممول

ً لجرح مشاعر الصابمٌن، فربما جرح العامل  بالفطر فً نهار رمضان تجنبا

اآلسٌوي الفمٌر الجابع بعد مشمة عمل نصؾ نهار ملتهب فً رمضان مشاعر ذلن 

 الشاب المتحمس الصابم.

 

المصورون األبطال الثبلثة وؼٌرهم كانوا فخورٌن بؤعمالهم، ولصدوا خدمة    

م دروس إٌجابٌة فً المبادرات االجتماعٌة التً تؽار على المجتمع المجتمع وتمدٌ

والدٌن وتحمٌه، واستعملوا الكامٌرا أداة لتوثٌك إنجازاتهم، لكنهم أثناء اندفاعهم 

للتصوٌر ثم للبث لم ٌتولفوا للحظات لتفنٌد المٌم التً تحملها أفبلمهم، وهل تعبر 

اجتماعٌة عامة ستلتحم مع  عن موالؾ شخصٌة ورإى فردٌة أم أنها توجهات

توجهات المجتمع. والحمد هلل ففً ممابل الملٌلٌن الذٌن خلموا المبررات األخبللٌة 

لمثل هذه السلوكٌات، فمد انهالت موجات من الرفض االجتماعً لها وللمسوة 

والفجاجة الواضحة فٌها، والتً أثبتت شجاعة ؼرٌبة فً المجاهرة باإلساءة 

 باآلخرٌن، دون خجل أو تردد أو إرفاق تبرٌر ممنع.والتخوٌؾ واإلضرار 

 

                                             (5) 

 خراب المدن العربٌة                                   
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مذهل هذا الخراب الشاسع الذي ٌكتسح المدن العربٌة دون خجل أو مواربة!    

ابً لصور الدمار والركام واالنهٌار للعمران مدهشة حالة التوحد فً التماثل السٌمٌ

العربً. ٌا أعزابً نحن فً نهاٌة العمد الثانً من المرن الحادي والعشرٌن! المرن 

الذي ظننا جازمٌن أن الهمجٌة والبربرٌة والتوحش لد اندثرت ببزوؼه. ؼٌر أن 

لكنه  إرهاصاته التخرٌبٌة الموٌة تحٌلنا لتولع أن ٌبعث إنسان الكهؾ من جدٌد،

ً متنمبلً وسٌهتم أول ما ٌهتم بتزوٌد كهفه بجهاز واي فاي.  سٌحمل فً ٌده هاتفا

 فربما تكون هذه هً المدنٌة العربٌة الجدٌدة خراب وركام.. وتكنولوجٌا.

 

المدن العربٌة الكبٌرة تدن فتصٌر حجراً على حجر فً مشاهد مروعة متشابهة    

نازحة من خراب الموصل، ولتٌل سوري  ؼٌر مفهومة. فما الفرق بٌن منظر امرأة

مطمور تحت أنماض بٌته فً حلب السورٌة، وطفل ممطوع األطراؾ ٌهرب به 

والده بٌن ركام األزلة المدمرة فً تعز الٌمنٌة، ومسلح ٌتنمل بٌن مبان منهارة فً 

سرت اللٌبٌة؟! إنن لو زرعت أحدهم مكان اآلخر لما انتبه، هو نفسه، للفرق، 

 مرت تدمٌراً كامبلً حتى ؼابت مبلمحها ومحٌت آثارها.فكلها مدن د

 

لماذا هذا التدمٌر الممنهج للمدنٌة العربٌة؟! ثمة أطراؾ عدٌدة تستكثر على    

العربً أن ٌعٌش فً بٌت جٌد، وأن ٌمتلن مدرسة ومشفى ومصنعاً وحدٌمة. تلن 

تتجاوز األطراؾ ترى أن مكان العربً خٌام اإلٌواء، وأن ممتنٌاته ٌجب أال 

المعونات العٌنٌة الؽذابٌة والصحٌة والتموٌنٌة. أكثر من ذلن ال ٌستحك العربً، 

وٌتعاضد مع هذا التوجه التدمٌر المتعمد والممصود لآلثار العربٌة، بهدؾ محو 

الذاكرة الجماعٌة التً تفتح أمام العربً لصص ممالكه المدٌمة وحدوده البلمنتهٌة 

ه والمصور والحصون واألسوار والسدود التً تنعّـم والعلوم التً برع بها أجداد

بها الشعب المدٌم. على العربً أن ٌلتفت للخلؾ فبل ٌجد ماضٌاً له وأن ٌرى نفسه 

دون حاضر وأن ٌرنو لؤلمام فبل ٌجد أمبلً فً مستمبل تسٌطر علٌه العصابات 

 الحاكمة المتصارعة.

 

دنٌة والحضارة كما اختطها والعمران هو المحور الذي تدور حوله شروط الم   

ابن خلدون فً ممدمته. العمران ٌستدعً زراعة وصناعة وٌستدعً علوماً 

ودراسات وٌستدعً تخطٌطاً سٌاسٌاً واختٌاراً إستراتٌجٌاً لموالع المدن كً ٌستمر 
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البشر وتستمٌم الحضارات. وبدون العمران ٌعود البشر للطور األول وهو البداوة 

ل لتلبٌة االحتٌاجات. لذلن فإن دن العمران العربً بهذه الصورة المابمة على الترحا

هو عملٌة مرسومة بالمسطرة والفرجار كً ٌعود العرب لطور البداوة وفً مدن 

 ربما لم تعرؾ البداوة فً أطوارها المدٌمة.

 

                                         (6) 

 لمارئسلطة ا                                  

روي أن أبا حٌان التوحٌدي، وفً خضم أزمة نفسٌة خانمة ألمت بنفسه، ألدم       

كتبه لهراً من عدم بلوغ رسابله إلى من ٌنبؽً أن تصله، وأن ما  حرق  على 

وصل إلٌنا من مصنفات، هو ما نجت ورٌماته من الحرق، أو ما كان متداوالً بٌن 

رخاً أو صامتاً: لمن أكتب؟ ومن ٌستحك؟ أٌدي الورالٌن. كان أبو حٌان ٌصٌح صا

وهً صرخة اضطرم حمٌمها فً صدر كثٌر من الكتاب الذٌن ٌكتسحهم شعور 

كنتٌجة لما ٌكتبون. ولو بُعث التوحٌدي فً زمننا ونشر كتاباته « البلجدوى»

المتجاوزة لئلبداع التملٌدي ورأى كٌؾ ٌتلمى كثٌر من المراء أفكاره الفلسفٌة 

ً جرارة وتلمٌحاته الس ٌاسٌة ومؽازٌه االجتماعٌة، وكٌؾ سٌحتشدون علٌه جٌوشا

من المنمطٌن أو الموجهٌن، حٌنها، وفً ظل هشاشة روحه الواضحة، ربما كان 

 حرق نفسه بدل كتاباته.

 

إن للمارئ ُسلطة لم تعد تتجاهل النظرٌات الثمافٌة والنمدٌة أثرها على الكاتب،    

تواصل االجتماعً ٌمارسون سلطاتهم على وكثٌر من المراء وعبر وسابل ال

الكاتب، فمنهم من ٌعبر عن استٌابه من توجهات الكاتب وأفكاره ومنشوراته 

وٌعطً نفسه الحك فً تمدٌم توجٌهات مباشرة للكاتب فً الكتابة فمط عن هذا 

الموضوع وترن ذان، وهإالء هم ممثلو السلطات الدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة 

متدة والضاربة فً المجتمع دون تكلٌؾ رسمً. إنهم ٌمارسون وأذرعها الم

ضؽوطاً اجتماعٌة شدٌدة الوطؤة على الكاتب تصل إلى مستوى اإلرهاب الذي دفع 

 كثٌراً من الكتاب إلى االنكفاء أو الهجرة لبلستمرار فً الكتابة من الخارج.
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الشابكة، ٌحرضون الكاتب على االستمرار والتوؼل فً المضاٌا وآخرون     

وأولبن هم المؤزمون فً هذا المجتمع والممموعون الذٌن ٌطربون لكل صوت ٌعبر 

عما ٌعجزون عن إعبلنه، وهم أول من ٌتخلى عن الكاتب حال ولوعه فً مؤزق 

سٌاسً أو اجتماعً ألنهم اعتادوا استراق النظر لمشكبلتهم من فتحات الستابر، 

والتفاته إلٌهم، وهم ٌمارسون سُلطة  ثم ٌتوارون فارٌن حال تنبه أحد لوجودهم

فً نفسه ودوافع « تمثٌل الجماهٌر»ؼرابزٌة على الكاتب، فٌثٌرون مشاعر 

الزعامة وتمدم الصفوؾ، مما لد ٌفمده صوابه وٌطمس حواسه فبل ٌتنبه للحفر 

 العمٌمة أمامه فٌهوي ولد ٌنتهً أثره.

 

ر ما ٌرضخ المارئ لها، سُلطة المارئ الثالثة هً ُسلطة عاطفٌة، وهً أكث    

فبعض المراء المنحازٌن للكاتب ٌعبرون له عن للمهم علٌه من بعض الكتابات أو 

رؼبتهم فً حصوله على مكاسب بخوضه فً بعض الموضوعات بتوجهات 

بعٌنٌها. أو ٌعٌنونه على االستمرار بتمدٌرهم المتزن وثنابهم العمبلنً على طرحه. 

ب ٌإثر فً تجاوبه مع مطالبهم أكثر من تؤثٌر اآلراء وتسللهم البارد إلى نفس الكات

 الؽاضبة أو المتوعدة أو الساخرة التً ٌماومها الكاتب بطبٌعته النرجسٌة.

 

والكاتب عامة فً مواجهة ُسلطة المارئ المهٌمنة على تولعاته ٌلجؤ كثٌراً     

للمخالفٌن أو للترمٌز والتلؽٌز وتمدٌم التبرٌرات، وتسبٌك االحترامات والتمدٌرات 

المتعصبٌن كً تمر أفكاره بسبلم. والمإسؾ أن مجرد استشعار الكاتب لسُلطة 

فكتابات «. البلجدوى»المارئ تمود إلى النتٌجة التً انتهى إلٌها التوحٌدي بـ 

التوحٌدي حتى الٌوم لم تبلػ رسالتها من ٌنبؽً أن تبلؽه، ولم تإثر فً ثمافتنا 

فً الؽالب، إال فً حدود أنها نصوص لؽوٌة ببلؼٌة.  العربٌة، وال تُمرأ مإلفاته،

ً ببلؼٌة فكان مصٌرها أن تتواطؤ ضدها  أما كتابات ابن رشد التً لٌست نصوصا

 جمٌع الُسلطات وتحرلها لتبمى مؽٌبة عنا لروناً طوٌلة إلى الٌوم.
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 التابهون لن ٌَِصلوا                                
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هً آخر رواٌة للكاتب الفرنسً من أصول لبنانٌة أمٌن معلوؾ. « التابهون»    

وهً رواٌة ألرب للرمزٌة تسرد لصة مجموعة من األصدلاء الذٌن افترلوا 

« المإلتة»وتوزعوا بٌن فرنسا وأمرٌكا والبرازٌل ورؼبتهم فً االلتماء والعودة 

د اسمه الرواٌة، ولكن المارئ ٌفهم من خبلل اإلٌحاءات إلى بلدهم الذي لم تحد

المباشرة أن الكاتب ٌمصد بلده لبنان. وأن عدم ذكر اسمها كان من أجل تعمٌم 

 سمات الحالة اللبنانٌة الممسمة إلى طوابؾ لتشمل الحالة العربٌة.

 

« المإلتة»العامل الذي حرن رؼبة مجموعة األصدلاء المتفرلٌن فً العودة    

لى وطنهم بعد أكثر من عمدٌن من الزمان، وااللتماء مع من ظل من أصدلابهم فً إ

الوطن كان وفاة أحد األصدلاء الذٌن بموا فً الببلد أثناء الحرب األهلٌة، وكان 

جزءاً من الحرب وأحد المستفٌدٌن منها. ولم تكن عبللته بؤؼلب أفراد المجموعة 

وفاء، هإالء األصدلاء ٌنتمون إلى طوابؾ جٌدة، لكنه الموت، ٌبعث دابماً على ال

متعددة منهم الٌهودي والسنً والشٌعً والمسٌحٌون بطوابفهم. ولد عاشوا 

حٌاتهم الجامعٌة فً السبعٌنات دون منؽصات وما أن اشتعلت الحرب حتى فضل 

 أؼلبهم الهجرة كل إلى وجهته.

 

كانت الحوار الذي تجاه الوطن بٌن أفراد المجموعة « أخبللٌة»وأول مواجهة    

ٌفاضل بٌن المهاجرٌن والمرابطٌن. فالمهاجرون ٌرون أنهم تنزهوا عن المشاركة 

فً الحرب وعن االنخراط فً االنحٌازات التً تفرزها وتفرضها. أما المرابطون 

فٌرون أنهم حافظوا على البلد وصمدوا أمام كل المحن كً ٌجد المهاجرون وطناً 

ثم تنخرط الرواٌة فً منالشات أٌدٌولوجٌة «. اً مإلت»ٌعودون إلٌه حتى لو 

وسٌاسٌة وفكرٌة طوٌلة وإنشابٌة بٌن أطراؾ كثٌرة فً الرواٌة مما ٌضعؾ 

 الجانب اإلنسانً فٌها بتحولها إلى ما ٌشبه التمارٌر العلمٌة والمناظرات.

 

ولم ٌكن لم شمل أفراد المجموعة سهبلً. تطلب األمر البحث عن عناوٌن وأرلام    

واتؾ لدٌمة. والخوض فً نماشات فكرٌة كثٌرة إللناع البعض بفكرة العودة أو ه

اللماء الجماعً. ولد مهدت الرواٌة للمارئ كً ٌفهم كل شخصٌة وانتماءاتها 

باستدعاء لصص لدٌمة أو االطبلع على رسابل متبادلة بٌن الشخصٌات. وما أن 

الرواٌة الذي تولى  اكتملت المجموعة وأوشكت على االجتماع حتى تعرض بطل
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عملٌة االتصال بالجمٌع، لحادث خطٌر بسموط سٌارته من منحدر جبلً حٌث كان 

ذاهباً الصطحاب أحد أفراد المجموعة الذي تنسن واعتزل فً أحد األدٌرة فً لمة 

الجبل. فٌموت الصدٌك المتنسن وٌبمى بطل الرواٌة معلماً فً ؼٌبوبة بٌن الحٌاة 

ماء الجماعً. وبذلن ٌكون سبب اجتماع األصدلاء مؤتماً والموت. فٌفشل حفل الل

 ثم ٌجتمعون على مؤساة أكبر.

 

لٌست ذات لٌمة فنٌة أو مضمونٌة عالٌة، وال تمدم تصوراً « التابهون»ورواٌة    

ً متمدماً، حتى وإن سالت فً أورالها نماشات علمٌة كثٌرة  جدٌداً أو مولفا

اتبها. الرواٌة تمدم توصٌفاً مكرراً لحالة ومتنوعة تكشؾ بدرجة أولى عن ثمافة ك

كل شًء سٌبمى معلماً فً »االنمسام والتشتت اللبنانً والعربً وتمول فً نهاٌتها 

وهً حالة مإسفة من االنهزامٌة والٌؤس الذي وصل إلٌه «. ظل الوضع الراهن

 عمل المثمؾ ووجدانه.
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 ما كل هذا الحب ٌا بوعدنان؟!                               

حٌن ولؾ الفنان الراحل عبدالحسٌن عبدالرضا على خشبة المسرح فً    

تسعٌنٌات المرن المنصرم مملداً شخصٌة الربٌس صدام حسٌن فً مسرحٌة 

ة التً تلت الؽزو العرالً للكوٌت، تولع الكثٌرون أن تثٌر حفٌظ« سٌؾ العرب»

الشعب العرالً الذي دخل هو اآلخر فً محنة أشد إٌبلماً بسبب مؽامرة ال ذنب له 

فٌها. وعلى الرؼم من محاولة االؼتٌال الؽرٌبة التً تعرض لها، وفسرت حٌنها 

بؤنها بسبب تلن المسرحٌة، إال أن كل من شاهد المسرحٌة دخل فً حالة اندماج 

عً المثٌر بٌن صورة صدام حسٌن وشكل مع الكومٌدٌا ومع االنبهار بالشبه الطبٌ

عبدالحسٌن عبدالرضا. وتمر المسرحٌة الضاحكة دون أن ٌلتمط المشاهد أدنى 

إساءة للشعب العرالً. فالمشاهد فمط استشعر حالة انفصام بٌن الحكم والشعب فً 

ً كان اتساعه بؤنها حالة عربٌة عامة ترزح تحتها  العراق وسٌعالجها وعٌه أٌا
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ٌة. وتنتهً المسرحٌة وٌؽٌب شخص صدام حسٌن وتبمى فمط أؼنٌة شعوب العرب

 «.خالة شكو شنهو الخبر دحجٌلً»الراحلة العظٌمة زهور حسٌن 

 

بكى العرالٌون ـ شعباً وفنانٌن ومثمفٌن ـ عبدالحسٌن عبدالرضا كما ٌبكون أحد    

فً فنانٌهم ورموزهم. استحضروا أعماله التً ٌذكر فٌها العراق بكومٌدٌا أو 

سٌاق درامً اعتٌادي. عرضت مماطع من أفبلم وبرامج ٌتحدث فٌها عن عبللته 

بالعرالٌٌن والعراق. تمزلت حنجرة الفنانة العرالٌة مٌس كرم بكاء علٌه وتمطع 

صوتها فً نشٌج سرد اهتمامه بدعمها ودعم الفنانٌن العرالٌٌن. تجاوز العرالٌون 

أؼسطس األسود »تثٌرها ذكرٌات والكوٌتٌون آالمهم وعوامل الهدم التً تس

 فناناً أحبهم وأحبوه وأسعدهم ولدروه. 2117، لٌبكوا سوٌاً فً أؼسطس «1991

 

لدم عبدالحسٌن عبدالرضا آالؾ األعمال التً تضمنت مماطع كومٌدٌة ٌوظؾ    

فٌها لهجات الدول العربٌة وأزٌاءها وأنماطها الثمافٌة الطرٌفة. وكان استحضاره 

د لكل الشعوب العربٌة. فرح العرب بحضورهم فً أعماله وضحكوا لها مصدر إسعا

على أنفسهم وسخروا من أنفسهم أٌضا. وأعادوا استخدام سخرٌته لٌضحكوا هم 

 أٌضاً على أنفسهم.

 

خبر وفاة عبدالحسٌن عبدالرضا كان صادماً ومحزناً لكل العرب. جمٌعهم عبروا    

ة واحدة صار عبدالحسٌن عبدالرضا عن حبهم له وعن حزنهم على فراله. فً لٌل

ً تجمع األمة العربٌة علٌه. فكٌؾ فعلها فً زمن الكراهٌة هذا؟ زمن  رمزاً لومٌا

إثارة النعرات السٌاسٌة والعرلٌة والطابفٌة؟ كٌؾ تجاوز عبدالحسٌن عبدالرضا 

الجدران العازلة التً بدأت تسكن للوب الشعوب العربٌة وتحول دون تواجد اآلخر 

 فٌها؟

 

، الفن وحده هو المادر على التؽلؽل فً ؼٌابات «تمٌمة الفن وعبمرٌته»إنها    

موالع مجهولة فً النفس البشرٌة لٌرمً علٌها رذاذ تمٌمته السحرٌة، فٌزرع 

الحب وٌجمع بٌن الشتٌتٌن، وٌؽٌر أحوال الطبٌعة، وٌملب موازٌن الحسابات 

ناناً بهٌبة مهٌبة وولورة ٌكللها وجه التملٌدٌة. كان عبدالرضا فناناً بفطرة نادرة، ف
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وسٌم دابم الشباب، ولامة شامخة طوٌلة مربوعة، وخفة دم ال ٌنجو منها كبٌر أو 

ً أو  صؽٌر. وفً أؼلب أعماله الكومٌدٌة لم ٌحتج لتشوٌه شكله كً ٌبدو مجذوما

ً لبث عباراته الساخرة. ولم ٌنزلك الستدرار النكت البذٌبة كً ٌضحن  مجنونا

المشاهدٌن. عبدالحسٌن عبدالرضا سٌطر على عمول الجمهور ووجدانهم ؼرابز 

ومثلهم فً مختلؾ الحاالت والظروؾ فضحكوا على والعهم واستوعبوا رسابله 

 النالدة.

 

الذٌن حاربوا الفن سنوات طوٌلة بفكرهم الظبلمً ال عزاء لهم الٌوم وهم    

دمهم وأسعدهم وعبر ٌشخصون أمام الحب الذي هبط على للوب الناس لفنان خ

عنهم ومثلهم فً أعماله وانخرط فً الشوارع والساحات والمستشفٌات بٌنهم بكل 

تواضع. والذٌن عملوا على تمزٌك الشعوب العربٌة ال رثاء لهم وهم ٌبهتون 

بإجماع عربً لل نظٌره لفنان رحل عن محبٌه من الشعوب العربٌة لم ٌملن ٌوماً 

للوبهم وعمولهم وضمٌرهم العربً الذي مازالت  لهم ضراً وال نفعاً. فمط ملن

 بعض شعٌراته الدموٌة تنبض بالحب.
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 خطورة أْسلََمْت لضٌة الروهٌنؽا فً بورما                

الشن أن ثمة أزمة إنسانٌة حمٌمة تعٌشها أللٌة الروهٌنؽا التً تمطن إللٌم      

ركان فً بورما. والشن أن تلن األزمة هً مصدر أعمال العنؾ التً فجرت أ

األزمة الحالٌة على هذا النحو. واستنادا إلى المصادر التارٌخٌة فإن أللٌة 

الروهٌنؽا هم جماعات عرلٌة من الهند والبنؽال والصٌن استمدمتهم برٌطانٌا حٌن 

ٌجٌة برٌطانٌة استخدمتها فً كانت تستعمر بورما للعمل واالستٌطان. وهً استرات

بعض من مستعمراتها لخلخلة الهوٌة المومٌة للحد من عملٌات مماومة االستعمار. 

رفض الدستور الجدٌد  1948وبعد أن استملت بورما )مٌانمار( عن برٌطانٌا عام 

        للدولة االعتراؾ بمومٌة الروهٌنؽا واعتبرها من مخلفات االستعمار المملمة التً 

توجب حبل. بالتالً لم تمنح تلن األللٌة وثابك هوٌة رسمٌة، مما جعل أفرادها تس



 

24 

 

ٌعٌشون حٌاة بابسة مهمشة كان من الطبٌعً أن تنتهً ببعضهم إلى اللجوء للعنؾ 

والتعامل مع الجماعات المتطرفة. وتجدر اإلشارة أن الروهٌنؽا هً جماعة لومٌة 

المسٌحٌٌن والهندوس، وأن من ضمن  متعددة األدٌان من ؼالبٌة مسلمٌن وللة من

 المضطهدٌن والمتلى والنازحٌن مسٌحٌون وهندوس ولٌس مسلمٌن فحسب!

 

هذا تلخٌص عام لحمٌمة المعاناة التارٌخٌة ألللٌة الروهٌنجا. ولكن فً ثبلث       

السنوات األخٌرة عملت العدٌد من وسابل اإلعبلم على التروٌج للمضٌة بؤنها أزمة 

عى الحكومة البورمٌة من ورابها إلبادة اإلسبلم والمسلمٌن فً بورما. إسبلمٌة تس

واستخدم لذلن كم كبٌر من الصور واألفبلم المفبركة التً كشفتها ببساطة برامج 

البحث األلكترونً عن الصور. وعلى الرؼم من أن ؼالبٌة الروهوٌنؽا المضطهدٌن 

ٌة ٌنطوي على مخاطر كثٌرة هم من المسلمٌن إال أن أْسلمت أصل المضٌة البورم

 أهمها:

اإلٌهام بؤن ثمة نظاما إسبلمٌا عالمٌا )مفتوحا( ٌُعنى بؤزمات المسلمٌن    

ومعاناتهم حول العالم. وٌمود هذا النظام بعض الدول والجماعات والجمعٌات التً 

تنضوي تحت إدٌولوجٌات معٌنة أهمها إدٌولوجٌة اإلخوان المسلمٌن!. وهو 

ٌب خلك هٌمنة معٌنة لتحمٌك مصالح خاصة ببعض الجهات أسلوب من أسال

والدول والجماعات. وهذا اإلٌهام ٌإدي إلى فصل أزمات المسلمٌن عن أزمات 

دولهم خصوصا إذا كان المسلمون أللٌة. مما ٌضعضع حالة المواطنة لدٌهم وٌهدد 

ة استمرارهم فً دولهم وٌجعل منهم فً نظر الحكومات والشعوب بإر توتر لابل

 لبلنفجار فً لضاٌا ؼٌر وطنٌة.

 

كما أن تصعٌد المضٌة اإلسبلمٌة فً هذا الظرؾ الذي ٌتعرض فٌه اإلسبلم لكثٌر    

من التشوٌه لحمٌمته بسبب اختراله من لبل الكثٌر من األفكار والحركات اإلرهابٌة 

للتصور العام عن اإلسبلم. حٌث سٌزٌد ربط اإلسبلم بؤزمة الروهٌنؽا من عملٌة 

سم اإلسبلم باإلرهاب خصوصا وأن األحداث األخٌرة بدأت بحرق مجموعة من و

المسلمٌن لعدد من ممرات الشرطة، وأن المٌادٌة البورمٌة الحاصلة على جابزة 

نوبل )أونػ سان سو تشً( لد استخدمت مصطلح إرهاب فً تصرٌحها األخٌر 

 لوصؾ ما لامت به أللٌة الروهٌنؽا مإخرا.
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ة إلى أن بورما تمع فً محٌط جؽرافً ٌتوسط تاٌبلند والصٌن وتجدر اإلشار   

وبنجبلدش وتخوم الهند، وإذا استثنٌا بنجبلدش التً تحاول االستفادة من أزمة 

الروهٌنؽا النحدر أؼلبهم من العرق البنؽالً، فإن بالً الدول، وهً دول رإوس 

والتطور الهابلة،  النمور اآلسٌوٌة التً أزعجت بعض دول العالم بمعدالت التنمٌة

لذلن لن تتهاون فً الحفاظ على أمنها ودعم بورما واتخاذ موالؾ صارمة 

استخباراتٌة وأمنٌة ضد أي تحركات مماثلة أو اتصاالت من لبل األللٌات المسلمة 

التً تسكنها، وهو تورٌط خطٌر لؤلللٌات المسلمة فً تلن المناطك بمضاٌا ال 

 تعنٌنهم.

 

لٌست إسبلمٌة هً أزمة إنسانٌة وحمولٌة بالدرجة األولى  األزمة  فً بورما   

لرٌبة إلى حد ما من أزمة )البدون( أو )مخٌمات اللجوء( التً نعرفها. وهً تحل 

عبر المانون الدولً والنماشات اإلللٌمٌة للدول المحٌطة ببورما وعبر المنظمات 

ً ٌنفذ بعضها أجندة الدولٌة والحمولٌة ولٌست عبر منصات اإلعبلم اإلسبلموٌة الت

 خاصة بها على حساب أمن واستمرار مواطنً دول أخرى.
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 األنساق االجتماعٌة فً عوالم رواٌة               

 "زراٌب العبٌد"                            

ً فً سٌالات الرواٌة لضاٌا الهوٌة واكتشاؾ الذات من أكثر المضاٌا       إلحاحا

العربٌة. والمفارلة أننا نزعم أننا أمة الهوٌة حٌث نعتز بالنسب من سالؾ العصور 

وأننا بلورنا مكونات هوٌتنا حتى ؼدونا أمة متفردة عن بالً األمم. ولد ٌكون هذا 

صحٌحاً فً رسم معالم الهوٌة العامة. إال أن تلن العمومٌة لد تكون هً التً خلمت 

مشكبلت الفرعٌة للهوٌة والتً ٌضج فً منالشتها األدب وتبحث الثمافة عن بناء ال

 أطر موضوعٌة لها.
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حٌن شاهدت وجهها ألول « عتٌمة»اللون هوٌة. هذا ما أخبرته المرآة للطفلة      

مرة فً المرآة. هً لٌست ؼارلة فً السواد كصدٌماتها، ولدٌها عٌنان ملونتان، 

الفاتح وألل تكسراً وتجعٌداً من صوٌحباتها. من أٌن لها وشعر ٌمٌل إلى اللون 

مبلمح الوجه المختلفة؟ ومن أٌن اكتسبتها؟ األلوان عوالم وأنساق اجتماعٌة 

وثمافٌة تفصلها حواجز طبمٌة شدٌدة الصبلبة. هذا ما تموله رواٌة زراٌب العبٌد 

 لؤلدٌبة اللٌبٌة نجوى بن شتوان.

 

ٌة التً تكفلت بتربٌتها فً زراٌب العبٌد حٌث نشؤت عتٌمة مع عمتها صبر    

ٌعٌش الكثٌر من العبٌد المحررٌن أو الفارٌن فً زرابب من الصفٌح والمصب. 

وحٌث ٌعشعش الفمر والمرض والروابح النتنة والؽرابز المكبوتة والعبللات 

المنحرفة. وحٌث نشؤ كثٌر من األطفال دون نسب معروؾ. هم ٌنتمون فمط إلى 

بتربٌتهم. ٌستكشؾ السرد مكونات عالم الزرابب بعٌنً عتٌمة التً لم  من ٌتكفل

تتجاوز الثامنة والتً تجهل تفسٌر كثٌر مما تراه وتطرح األسبلة المخبوءة فً 

زرابب العبٌد نسك « نسك»وجدانها. فلٌس هنان من ٌفسر لها طبٌعة ما ترى ألن 

ى كٌنونة ٌمكن احترامها ؼٌر منضبط ببل لوانٌن تحكمه وال أنظمة تفسره وال حت

أو الحفاظ علٌها. فحٌن تفشى الطاعون واألوببة فً الزرابب لررت السلطات 

حرلها وترحٌل العبٌد. وهنان ماتت عمتها صبرٌة حرلاً ألنها تؤخرت فً الزرابب 

عتٌمة. وفً اللحظة التً احترلت فٌها صبرٌة « كاؼد نسب»فً محاولتها إنماذ 

 مة بؤن عمتها صبرٌة هً والدتها ولٌست مربٌتها!!اكتشفت عتٌ« الكاؼد»مع 

 

كان أحد أهم آمال صبرٌة أن تمفل رحم عتٌمة أي أن تمٌم لها طموس صٌانة     

البكارة وتصفٌحها حسب المعتمدات االجتماعٌة حتى ال تفمدها حٌن تكبر. رفضت 

ال تمفل  العجوز التً تنفذ تلن الطموس بادئ األمر أن تمٌمها لعتٌمة ألن العبدات

أرحامهن فهن جواٍر وسراٍر للسادة. ولكن أمام توسبلت صبرٌة ودموعها 

وإلحاحها أن عتٌمة حرة وافمت العجوز على تمفٌل عتٌمة. كان ال بد لعتٌمة من أن 

تحصل على تمفٌل رحم من وجهة نظر صبرٌة ألن والد عتٌمة فً الحمٌمة سٌد 

حٌث نشؤت هً جارٌة فً بٌوت كبٌر من أسرة معروفة. التمت فً منزل والده 

السادة تموم بؤشك األعمال وتعالب بالجلد والتجوٌع على كل هفوة. وحٌث ٌباع 

ً جذاباً. عالم السادة  العبٌد عراة مصبوؼٌن بزٌت الزٌتون لٌكتسب سوادهم لمعانا

تحكمه الموانٌن الطبمٌة واألنظمة االجتماعٌة التً ٌصعب كسرها أو « نسك»
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د علٌها. عشك ابن سٌد المنزل صبرٌة وتزوجها بعمد سري، تجاوزها أو التمر

ً فً بٌع والده لصبرٌة ثم هروبها وتربٌتها البنتهما فً  وكان هذا العشك سببا

 الزرابب سراً بعٌداً عن عٌنً أسرته.

 

وحٌن كبرت عتٌمة وتعلمت وعملت ممرضة وتزوجت من ٌوسؾ الذي نشؤ     

ٌوسؾ ال تختلؾ لصته كثٌراً عن لصة عتٌمة معها فً الزرابب وتعلم هو اآلخر. و

من انتمابه لعالمٌن متنالضٌن، ولنشؤته مجهول النسب ثم اكتشافه لحمٌمة جذوره 

الخاصٌن، ولكن أحد « ونسمهما»المتعددة. أسس ٌوسؾ وعتٌمة لهما عالمها 

فهً ابنة شرعٌة « كاؼد نسبها»ألارب والد عتٌمة بحث عنها ووجدها لٌسلمها 

تبلن وثٌمة نسب. حاولت مماومة اتصاالت لرٌبها، فهً ال ترٌد وتستحك ام

االلتماء بالماضً، وترٌد التحرر من النسمٌن السابمٌن اللذٌن تنمً إلٌهما. إنها 

ترٌد االنتماء إلى الهوٌة الثالثة الجدٌدة بعٌداً عن الهوٌتٌن المزدوجتٌن 

حاجز الذي بنته لنفسها البلمتبللٌتٌن. ولكنها التمت به متحفظة دون أن تكسر ال

 كً ال ٌتسرب حاضرها ومستمبلها إلى أحد العوالم المدٌمة ؼٌر المتصالحة.

 

رواٌة إنسانٌة بمٌم فنٌة أدبٌة جٌدة وببناء سردي « زراٌب العبٌد»رواٌة     

محكم. والرواٌة خاضت فً مربعات الصمت بكل جرأة. ولوال الضعؾ الذي بدا 

ً فً معالجة الرواٌة ل طبٌعة عبللة العبدة صبرٌة بالسٌد فً إطار الموانٌن واضحا

الطبمٌة الحازمة لكانت الرواٌة بصمة فنٌة أكثر إشرالاً. الرواٌة تستحك المراءة 

 والروابٌة نجوى بن شتوان تستحك كل التمدٌر
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 عجزة االلتصادٌةالحجاب فوق رأس الم                    

لصة وصول السٌدة المسلمة المحجبة حلٌمة ٌعموب إلى رأس الحكم فً      

ببلدها سنؽافورة، هً لصة وصول ببلدها إلى رأس التمدم االلتصادي فً العالم. 

وإذا وضعنا فً االعتبار أن أحد مإشرات التمدم والتنمٌة هو لٌاس وضع المرأة 

مة تنتمً إلى األللٌة المسلمة فً سنؽافورة، من وحموق األللٌات، فإن السٌدة حلٌ

أب ذي أصول هندٌة وأم ذات أصول ماالوٌة، وهً متزوجة من رجل ٌمنً. وهذا 
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التعاٌش فً بلد االستٌطان المادر على تحمٌك الذات وبلوغ الممة هو أحد مفاتٌح 

ً النجاح األسطوري لسنؽافورة التً تعتبر الدولة األسرع تنمٌة فً العالم وف

 التارٌخ.

 

، 1963حصلت سنؽافورة على استمبللها من االحتبلل البرٌطانً فً عام       

صوت  1965وانضمت إلى االتحاد المالٌزي. وفً التاسع من أؼسطس عام 

برلمان االتحاد المالٌزي على طرد سنؽافورة. كانت مالٌزٌا ترٌد التخلص من عبء 

نها تحت خط الفمر ؼارلٌن فً سنؽافورة التً كان ٌعٌش أكثر من ثلثً سكا

المستنمعات والمساكن العشوابٌة وتفتن بهم األمٌة واألمراض. وكانت مالٌزٌا 

ً ترٌد الحفاظ على نسٌجها المالٌزي والتخلص من الؽالبٌة الصٌنٌة التً  أٌضا

أخذت بالتركز فً سنؽافورة. فانفصلت سنؽافورة عن مالٌزٌا بؤعباء ثمٌلة من 

ٌة وااللتصادٌة ورفض العالم تمدٌم مساعدات لها. مما دفع المشكبلت االجتماع

إلى االعتماد على النفس واإلمكانات الذاتٌة لتتحمك معجزة « لً كوان»ربٌسها 

العصر فً المارد السنؽافوري. وآخر إنجازاته انتخاب امرأة مسلمة محجبة من 

 األللٌات كربٌسة.

 

األولى التً تصل إلى سدة الحكم، ولم تكن حلٌمة ٌعموب هً السٌدة المسلمة     

فمد وصلت بً نظٌر بوتو أكثر من مرة لرباسة وزراء باكستان، ووصلت الشٌخة 

حسٌنة بنت الشٌخ مجٌب الرحمن إلى منصب ربٌس وزراء بنؽبلدش. والفارق 

بٌن تجربة السٌدات الثبلث أن السٌدة حلٌمة ٌعموب هً نتاج الحداثة والعلمانٌة 

طنة فً سنؽافورة. بٌنما تواجه كل من باكستان وبنؽبلدش وتجذٌر حموق الموا

تحدٌات كبٌرة على مستوى التنمٌة والثمافة واألمن. ولكن التجارب الثبلث تثبت 

أن ثمة نظرة مختلفة للمرأة فً العالم اإلسبلمً اآلخر تختلؾ عن النظرة التً 

ت التراث مازالت شابعة عن المرأة فً عالمنا العربً والتً مصدرها تفسٌرا

بالدرجة األولى. وهذا ما ٌإكد أن الكثٌر من التصورات الحاكمة لشإون الحٌاة 

االجتماعٌة والسٌاسٌة ما هً إال اجتهادات بشرٌة تهٌمن على المجتمعات بفعل 

 العوامل الثمافٌة والجؽرافٌة وأن عملٌات الدفع لتؽٌٌرها لابلة للنجاح.
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ؼلب الدول العربٌة مستبعدة من مناصب لسنوات طوٌلة كانت المرأة فً أ      

المضاء وتولً منصب الوزٌر أو وكٌل الوزارة. ولحد اآلن لم تتوَل امرأة منصب 

ربٌس وزراء. ولكن بإصرارهن الشدٌد ومماومتهن لكل العوامل الثمافٌة 

واالجتماعٌة تمكنت النساء فً أؼلب الدول العربٌة من اختراق مماعد البرلمانات 

المضاء. وباستمرارهن فً اإللحاح سٌؤتً الٌوم الذي نرى فٌه أول وتولً منصب 

 ربٌسة وزراء عربٌة.

 

، بل هً لضٌة ثمافٌة وحضارٌة «جندر»مسؤلة تمكٌن المرأة هً لٌست لضٌة     

ذات عبللة باستفادة المجتمعات من الثروات البشرٌة دون تمٌٌز بسبب الجنس أو 

السٌدة المسلمة المحجبة حلٌمة ٌعموب  الجنسٌة أو العرق أو المعتمد. وتولً

منصب ربٌس جمهورٌة سنؽافورة باستٌفابها شروط الكفاءة ودون منافس هو 

 حدث نسوي وإسبلمً جدٌر باالحتفاء. ودرس حري بااللتداء.
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 بعٌداً عن التفكٌر                               

ٌنصح علماء النفس األشخاص الذٌن ٌنهمكون فً أعمال فكرٌة دابمة  الفكري    

مثل العمل فً مجاالت التدرٌس أو الصحافة أو الكتابة، ثم ٌواصلون انشؽاالتهم 

 فً المجال ذاته بعد انتهاء عملهم الرسمً، ٌنصحونهم بضرورة تؽٌٌر نوع 

ً لمدة ثبلث ساعات، أو اختٌار أٌام معٌ نة لممارسة نشاطات مختلفة النشاط ٌومٌا

. ومرد ذلن من وجهة نظرهم أن الدماغ ٌتعب وٌصاب باإلعٌاء مما لد عن المجال

ٌإثر فً الذاكرة، أو ٌضعؾ التركٌز فً بعض األحٌان، أو ٌإدي إلى اإلحساس 

 باإلعٌاء الجسمانً.

 

ومن النشاطات التً ٌنصح بها علماء النفس أصحاب المهن أو االنشؽاالت     

فكرٌة، تربٌة الحٌوانات، والزراعة، ولعب الرٌاضة، والسفر إلى مناطك جدٌدة ال

ومثٌرة. والماسم المشترن بٌن هذه األنشطة أنها أنشطة بدنٌة مرٌحة ومفٌدة 

وذات استخدام محدود للموى الذهنٌة. كما إنها نشاطات تحرن الموى الوجدانٌة 

وتلن نتابج ال تفضً إلٌها  من المحبة والمتعة واالندهاش والضحن والتسلٌة.
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األعمال الذهنٌة. والهدؾ األعم من تؽٌٌر نوع النشاط الٌومً هو ضبط النظام 

الٌومً لئلنسان بما ٌجعله متوازناً ومرناً وٌساعد على استمرار اإلنجازات 

 وزٌادتها.

 

وبمبلحظة بعض الذٌن ٌنشؽلون فً األنشطة ؼٌر الذهنٌة مثل تربٌة الحٌوانات     

بلب والمطط. فإنهم ٌنخرطون فً عوالم أشبه بالخٌاالت فً اندماجهم كالك

الوجدانً مع تلن الحٌوانات التً تنشؤ بٌنهم وبٌنها عبللات وجدانٌة خاصة. 

« تطهٌر»فتصبح تلن العبللات بما تحملها من حمٌمٌة وتسلٌة بمثابة عملٌة 

منازلهم واالعتناء للنفس من ضؽوطات العمل والحٌاة. أما الذٌن ٌنشؽلون بحدابك 

بالزرع فإنهم ٌعٌدون برمجة تركٌزهم فً المضاٌا الجمالٌة وتنمٌة الذابمة لدٌهم. 

 وتلن مهارات تمرن النفس على الهدوء والسكٌنة والتؤمل أثناء ممارسة العمل.

 

وفً هذا السٌاق ٌظن الكثٌرون أن األعمال المكتبٌة أو الذهنٌة هً أعمال     

هلن مجهوداً بدنٌاً كالذي ٌستهلكه العمال مثبلً. وفً الحمٌمة إن مرٌحة ألنها ال تست

االستمرار فً األعمال الذهنٌة بتركٌز عال لساعات طوٌلة من النهار واللٌل هو 

نمط حٌاة ٌإثر فً االتزان النفسً والبدنً وهو مدخل ربٌس لئلحساس الدابم 

 جة.باإلرهاق والكآبة واالستؽراق فً الحالة الفكرٌة المتشن

 

ً فً نمط حٌاته، وأن ٌعالج      ً ومتزنا من أجل ذلن على المرء أن ٌكون متوازنا

ضؽوطات العمل والحٌاة باألنشطة والممارسات التً تدخل االسترخاء والسعادة 

 والمتعة.
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 صرٌة الٌوماستحضار التجربة النا                        

بعٌداً عن تمدٌس الرموز وعبادة األصنام، وهً واحدة من إشكالٌات العمل    

العربً التً أعالت خروجه من صندوق النماذج الجاهزة، فإن التجربة الناصرٌة 

هً واحدة من التجارب العربٌة المفصلٌة التً ٌنبؽً أن توضع فً سٌالها 
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من نتابجها ولٌس االختصام حولها  التارٌخً وتدرس بموضوعٌة بؽٌة االستفادة

 كما ٌجري فً كل مناسبة ناصرٌة.

 

وال شن فً أن التجربة الناصرٌة كؽٌرها من التجارب التارٌخٌة لها إنجازاتها    

وإخفالاتها. ؼٌر أن ؼٌاب تصورنا للمإامرة الكبرى ضد العرب التً عرللت مسار 

ً أن من نهضتهم ٌشوه بعض فهمنا لنتابج هذه التجربة. علٌن ا أن نستحضر دابما

حارب التجربة الناصرٌة وزرع لها العوابك فً كل محطاتها هً إسرابٌل والموى 

الؽربٌة الكبرى، والكثٌر من كٌانات الرجعٌة داخل الوطن العربً. ولٌس هذا من 

باب التبرٌر إلخفالات بعض مجاالت التجربة الناصرٌة. ولٌس، كذلن، جزءاً من 

، بنظرٌة المإامرة ولكنه استنباط للموى الحالٌة «توسوس»التً السذاجة العربٌة 

، ثم أكملت المخطط لتفتت «ربٌعا عربٌاً »التً، وبالدرجة األولى، أشعلت ما سمً 

 الوطن العربً على أسس عرلٌة وطابفٌة. ألٌس هذا ما ٌحدث الٌوم؟!!!

 

المبادئ عبرت  ما ٌمٌز التجربة الناصرٌة فً اتجاهها اإلٌجابً هو مجموعة من   

عنها بصدق ونجحت فً ترسٌخها فً الوجدان العربً. المضٌة األولى، هً لضٌة 

االستمبلل العربً. سواء االستمبلل عن االستعمار العسكري والسٌاسً المباشرٌن، 

أو االستمبلل الذاتً عن هٌمنة الموى األجنبٌة وارتهان المرار السٌاسً العربً 

لناصر الدول العربٌة التً كانت مستعمرة مثل الجزابر للخارج. ولد دعم جمال عبدا

وعدن وؼٌرها من دول المحٌط اإلفرٌمً فً سبٌل تحمٌك استمبللها. كما عمل 

عبدالناصر على تموٌة الكٌانات العربٌة فً كٌان واحد واجه لوى الهٌمنة الؽربٌة. 

ٌوؼسبلفٌا وكان تؤسٌس حركة عدم االنحٌاز بالتعاضد مع بعض الدول مثل الهند و

أحد األدوات اإلجرابٌة لتحٌٌد الوطن العربً عن االستمطابات اإلللٌمٌة وعن 

 التسخٌر السٌاسً وااللتصادي لخدمة أهداؾ الدول األخرى.

 

والمضٌة الثانٌة، هً تمٌز التجربة الناصرٌة بمولفها من كٌان إسرابٌل. فلم    

رٌكا وفرنسا وبرٌطانٌا ٌتعامل عبدالناصر وهو المحاصر بحروب متعددة من أم

ومن عداء داخلً ٌمثل أحد أطرافه حركة اإلخوان، لم ٌتعامل مع إسرابٌل 

باعتبارها أمراً والعاً وعلى العرب التفاهم أو التؤللم معه وإٌجاد حلول وسطى. بل 

تعامل معها باعتبارها كٌاناً مستعمراً وؼاصباً لحموق أحد الشعوب العربٌة. وال حل 
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طٌنٌة سوى طرد الكٌان الصهٌونً وتطهٌر األرض المحتلة كلها منه للمضٌة الفلس

وعودة جمٌع الفلسطٌنٌٌن إلى كافة لراهم وبلداتهم التً انتزعت منهم. وكانت 

الحروب التً تتهم بؤنها أنهكت مصر وأدت إلى النكسة هً حروب ضد الكٌان 

ت حروباً الصهٌونً، استمطبت المتطوعٌن العرب من كل الوطن العربً. ولٌس

ً لخبلؾ  عبثٌة ضد أحد الجٌران من الدول العربٌة أو ؼٌر العربٌة، ولٌست حربا

لد وضع خططها  1973حدودي أو التصادي. وتجدر اإلشارة إلى أن حرب 

وأسسها عبدالناصر. وهً الحرب التً وضع الصهاٌنة سٌاساتهم لتكون الحرب 

 ، ضد إسرابٌل.«األخٌرة»العربٌة 

ة وهً واحدة من أعمد المضاٌا التً تواجه األمة العربٌة سابماً المضٌة الثالث   

وحاضراً وهً لضٌة عدالة توزٌع الثروة. فالنظام اإللطاعً فً عهد الملكٌة 

المصرٌة كان سمة تجاوزت آثارها االلتصادٌة إلى األحوال االجتماعٌة. وكان لرار 

تحمٌك العدالة االجتماعٌة  التؤمٌم، برؼم اإلشكالٌة التً تعترٌه، لراراً ٌهدؾ إلى

ومحاربة الرأسمالٌة والطبمٌة. وهو المرار الذي ساهم فً ازدهار المطاع العام 

وافتتاح المصانع وتوسع الرلعة الزراعٌة. وكان تفكٌن المطاع العام وخصخصته 

أهم اإلجراءات التً اتخذت لتفكٌن التجربة الناصرٌة. وما تعانٌه مصر حالٌاً من 

ر ثرواتها الطبٌعٌة والبشرٌة فً الزراعة والصناعة لٌس إال نتٌجة تعطل استثما

طبٌعٌة لبلنمبلب االلتصادي الذي أعاد الرأسمالٌة المتوحشة إلى مصر. وأوصل 

رجال األعمال، حالٌاً، إلى التحكم فً المسار السٌاسً. وهو وضع سابد فً أؼلب 

 الدول العربٌة.

 

انفراط العمد العربً وتحلل الكٌانات العربٌة  ما ٌعانٌه الوطن العربً الٌوم من   

الجامعة له مثل الجامعة العربٌة والمجالس الفرعٌة األخرى، وما ٌعانٌه الوطن 

العربً الٌوم من تبدٌد داخلً وخارجً للثروات وحصرها فً أٌدي أفراد معدودٌن 

ربً على أصابع الٌدٌن. ولٌست الهٌمنة الؽربٌة وتمكنها من إدارة المرار الع

وسٌاسٌاته فً اتجاه مصالحها ونجاحها فً استؽبلل العرب فً حروب بالوكالة ال 

نالة لهم فٌها وال جمل. ولٌست النهضة اإلسرابٌلٌة وتحول إسرابٌل إلى دولة 

شرعٌة لوٌة ومإثرة بسمات دٌممراطٌة وصاحبة التصاد ضخم ٌتفوق على كل 

خوضها بعض الدول والكٌانات الدول العربٌة. ولٌست الصراعات والحروب التً ت

العربٌة، إما بالوكالة، أو على أسس طابفٌة وعرلٌة. وهً الحروب التً صارت 

تهدد الدولة المطرٌة وتلوح بمشارٌع تمسٌم متعددة لكل دول الوطن العربً. لٌس 
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كل ذلن إال دلٌل على أن فلسفة ثورة ٌولٌو وفلسفة االتجاه الناصري كانت فلسفة 

تمكنت من تشخٌص سمات الوالع العربً واألخطار الكبرى عروبٌة ناضجة 

المحدلة به. وفٌها استشراؾ مسارات فكرٌة وسٌاسٌة تحمك األمن االلتصادي 

 والسٌاسً والمومً العربً.

 

لٌس هذا الطرح دعوة إلحٌاء الناصرٌة. فالناصرٌة كانت ابنة عصرها ونتاج    

حن بصدد والع أكثر سوءاً من حالة والعها. بل هً دعوة إلعمال الفكر. فالٌوم ن

االستعمار التً نشؤت الناصرٌة لمماومتها. وهً دعوة لبلستفادة من الدرس 

التارٌخً الناصري. وللممارنة بٌن أطروحاته وحمٌمة ما آلت إلٌه األمة. والعمل 

على بناء نموذج فكري جدٌد لمنهج سٌاسً ٌعٌد لهذه األمة كرامتها ولوتها 

 وتماسكها.
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 مستمبل فً مهب الشارع                                   

فً زٌارتً األخٌرة إلحدى الدول العربٌة، استولفتنً ظاهرة أطفال الشوارع،    

التً صارت ظاهرة طبٌعة، ال تستدعً التولؾ عندها إال من باب االنزعاج. ففً 

عبً شهٌر، وفً ساعة متؤخرة من اللٌل لفزت أمامً طفلة جمٌلة ممهى ش

وجرٌبة تبدو فً الثامنة من عمرها. تسولت بعض المال متماٌلة ومتوسلة 

ولشدة صدمتً من األلفاظ التً «. شوارعٌة»بؤرجوزة شعبٌة تحتوى ألفاظ ؼزل 

بلث طلبت منها أن تعٌد األرجوزة ث« جمالها»تسولت بها طفلة فً عمرها وبـ 

مرات. ثم سؤلتها: هل تذهبٌن للمدرسة. فؤجابت: نحن الفمراء ال نملن المال لنذهب 

 للمدارس. أنا أعمل من السادسة مساء حتى الثالثة فجراً. فمتى أذهب للمدرسة؟!

 

هإالء األطفال ٌعٌشون حٌاة مرعبة. ٌنفلتون بٌن السٌارات وٌتسللون بٌن    

ون فً الزحام بٌن فبات مختلفة من البشر. المماهً والمحبلت الشعبٌة، وٌنخرط

شاهدت البعض ٌرمً لهم بعض المال تجنباً لئلزعاج. والبعض ٌضربهم. وآخرون 

ٌتحرشون بهم. بعض األطفال ٌمتازون بجمال ملفت، وٌمضون ساعات اللٌل 

الطوٌلة ٌتسولون فً أحٌاء فمٌرة ال تخلو من اللصوص ومتعاطً المخدرات، 



 

34 

 

متعددة. فؤي طفولة ٌعٌشون؟ وأي ذاكرة مشوهة سوؾ تشكل وتجار المحرمات ال

 شخصٌاتهم؟ وأي طموح مستمبلً ٌحلمون به؟

 

اإلحصاءات الحدٌثة تنبا بكارثة تنموٌة وإنسانٌة خطٌرة فً الوطن العربً.    

فبعد مرحلة الثمانٌنات التً حممت جمٌع الدول العربٌة فٌها تمدما كبٌرا فً 

وشلل األطفال. ها نحن فً المرن الحادي والعشرٌن  محاربة األمٌة والكولٌرا

نعٌش انتكاسة تارٌخٌة للطفولة العربٌة حٌث سٌنشؤ مبلٌٌن األطفال العرب دون 

تعلٌم ودون مسكن ودون رعاٌة صحٌة طبٌعٌة. فؤي مستمبل مرعب ٌنتظر الوطن 

 العربً؟

 

نسبٌاً. « رةالمستم»أطفال الشوارع ظاهرة تشٌع فً الدول العربٌة الفمٌرة    

بٌنما الحال أشد سوءاً فً الدول العربٌة التً تشهد أزمات سٌاسٌة أو حروباً. 

الحال السًء لؤلطفال ٌتجاوز حرمانهم من التعلٌم والصحة والؽذاء وتشردهم 

وضٌاعهم عن أهلهم وذوٌهم، وٌصل إلى تجنٌدهم فً الحروب، ولتلهم الستؽبللهم 

لفبات المتماتلة. أو ولوعهم بؤعداد كبٌرة فً فً تصوٌر األفبلم الدعابٌة بٌن ا

 لبضة عصابات المتاجرة بالبشر لؽرض الدعارة أو تجارة األعضاء.

 

المبلٌٌن من أطفال العرب المحرومٌن من الخدمات اإلنسانٌة التً وفرتها    

حضارة المرن الحادي والعشرٌن، والناشبٌن فً ظروؾ مشوهة هم لنبلة 

رة أزمات وحروب مستمبلٌة لُرر للوطن العربً أال ٌخرج مستمبلٌة مولوتة، وذخٌ

منها. إذ ربما ٌجري، مستمببلً، استؽبلل هذه الجموع الؽفٌرة من عشرات المبلٌٌن 

من المواطنٌن المحرومٌن والمؤزومٌن والنالمٌن والجاهلٌن إلثارة انتفاضات وشن 

 نحن ذاهبون؟! حروب انتمامٌة ضد المجتمع الذي ضٌعهم ولم ٌنصفهم. فإلى أٌن
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 حرب المٌكروفونات!                                   
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من منزلن تستطٌع تلمً أصوات الخطباء خاصة فً خطب الجمعة من منابرهم    

ته المتعددة. ما علٌن إال أن تلتمط صوت أحدهم وتركز معه مجتهداً فً فرز صو

عن اآلخرٌن لمنع التشوٌش الذهنً لتكون بذلن لد حضرت الخطبة كاملة من 

منزلن. األمر ال ٌختلؾ مع أصوات األذان وتبلوة اآلٌات فً الصلوات. من منزلن 

 تستطٌع أن تشهد كل هذا وتحضره بتفاصٌله.

 

مّن هللا علٌنا فً ببلدنا بمساجد تفوق فً عددها المدارس والمستشفٌات فً    

حً الواحد. مّن هللا علٌنا أن ٌجد المصلون سعة كبٌرة فً مساحات المساجد ال

وتعدد طوابمها وأفنٌتها. نحن فً ببلد آمنت باإلسبلم مع بداٌة مشرلة ومع أول 

نحن فً «. أبً العبلء الحضرمً»رسول بعث به نبٌنا علٌه الصبلة والسبلم إلٌنا 

الهوٌة اإلسبلمٌة بالحرب المدٌمة  ببلد عرٌمة اإلسبلم وال ٌستدعً األمر إثبات

 المتجددة لمٌكرفونات المساجد.

 

تشكو العدٌد من المناطك فً البحرٌن من االرتفاع، ؼٌر المبرر، ألصوات    

المٌكروفونات فً المساجد عند األذان والصلوات وخطب الجمعة. ومن ٌجهر 

مظاهر تدٌن بشكواه من األهالً تنهال علٌه اتهامات إثارة الفتنة ومحاربة 

المجتمع وؼٌر ذلن من لابمة التشكٌن التً حفظناها. وبزٌارة بسٌطة لمدٌنة حمد، 

على سبٌل المثال، وتحدٌداً بعض أحٌاء الدوار السابع ٌمكن معرفة حمٌمة هذه 

الظاهرة وحجمها ؼٌر المنطمً!! إذ تشؽل بعض المساجد هنان المٌكروفونات 

الؽرض الدٌنً الذي ألجله تستخدم وهو على الحد األلصى للصوت بما ٌتجاوز 

إعبلن دخول ولت الصبلة!! ٌجري ذلن فً أحٌاء صؽٌرة ذات مساجد متعددة 

ومتجاورة، وفً زمن ٌمتلن الجمٌع فٌه ساعات ومنبهات ذاتٌة تعلن دخول ولت 

 الصبلة.

 

ولد عملت وزارة العدل كثٌراً على ضبط هذه الظاهرة المدٌمة المتجددة التً    

نها العدٌد من المواطنٌن فً مناطك مختلفة من البحرٌن. ولد طالب شكا م

الكثٌرون بضبط صوت المٌكروفونات. ولصر استخدامها فً المساجد على األذان 

فمط، دون الصلوات الجهرٌة ودون خطب الجمعة ودون صبلة التراوٌح. ولكّن 

ت وزارة العدل كثٌراً من المابمٌن على المساجد ٌمتنعون عن االستجابة لتوجٌها



 

36 

 

وٌرفضون تفهم مطالب أهالً األحٌاء الذٌن لدى كثٌر منهم أطفال رضع أو مرضى 

فً البٌوت أو من ٌعمل بنظام المناوبات. ومن ٌستجب من المساجد لفترة وٌرى 

بالً جٌرانه من المساجد تتطاول أصوات مإذنٌها ولاربٌها ال ٌملن إال أن ٌعود 

 ل: ونحن أٌضاً هنا.إلى سباق ارتفاع األصوات لٌمو

 

نعم. هذا ما ٌدرن الكثٌرون أنه أحد التفاسٌر لنشوب حرب مٌكروفونات    

رسابل توجهها، ومن « نحن هنا»المساجد خصوصاً مع التراب بعض المواسم. 

المساجد، بعض الجمعٌات السٌاسٌة اإلسبلمٌة وبعض التٌارات اإلسبلمٌة مع 

خل فٌها حتى الطابع الطابفً حٌن تكون التراب موسم االنتخابات. رسابل لد ٌد

بعض المساجد السنٌة لرٌبة من بعض المآتم والحسٌنٌات التً ترتفع 

مٌكروفوناتها. وهً األخرى.. ومن منزلن ٌمكنن حضور لراٌة حسٌنٌة كاملة 

 بفضل المٌكروفون.

 

ارتفاع أصوات مٌكروفونات المساجد لن ٌضٌؾ إلى الهوٌة اإلسبلمٌة فً    

جدٌداً. ولن ٌنشر اإلسبلم بٌن ؼٌر المسلمٌن فً البحرٌن. ولن ٌساعد  البحرٌن

على حفظ المرآن الكرٌم للمارٌن فً الشوارع والماطنٌن فً البٌوت، ولن ٌحل 

مشكلة الفساد المالً واإلداري وتبدٌد المال العام. ولن ٌثنً البعض عن مخالفات 

عوهم إلى التولؾ عن اإلساءة المرور وافتمادهم للذوق العام فً الشارع. ولن ٌد

ولن «. توٌتر»للناس وشتمهم واستباحة أعراضهم فً المجالس وعلى حلبات 

ٌصلح بٌن الناس، ولن ٌمارب بٌن المتخالفٌن، هذا هو اإلسبلم الحمٌمً بمٌمه 

وجوهر أحكامه ولٌس بارتفاع أصوات الرجال فً المساجد لٌثبت كل مإذن 

 خارطة المساجد، وأحٌاناً انتماءه.وخطٌب وجوده وحضوره ومولعه فً 
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 العربً"“جدل الهوٌات المتصارعة فً الوطن                     

لٌسوا مثلنا، هم ال ٌشبهوننا، لٌسوا عرباً وال مسلمٌن، حتى أشكالهم تختلؾ »   

اً، سترٌن بنفسن كم هو الوضع مختلؾ وؼرٌب عن أشكالنا، إنِن إذا اتجهت جنوب

تماماً عن الشمال، كان ال بد أن ننفصل ولد تؤخر لرار االنفصال كثٌراً ودفعنا نحن 

 ً هكذا فاجؤنً أحد الشعراء السودانٌٌن الذي التمٌته فً «. فً الشمال ثمنه لاسٌا

انفصال  مناسبة أدبٌة فً بلد عربً، وهو ٌجٌب عن تساإالتً الحزٌنة حول لضٌة

جنوب السودان، وعجبت حٌنها كٌؾ ٌتبنى المثمؾ العربً ثٌمات ؼٌر والعٌة 

لتبرٌر لرار مصٌري سٌكون واحداً من أخطر لرارات العرب فً المرن الحادي 

 والعشرٌن.

 

لست ٌمنٌاً. أنا هاشمً من الجنوب العربً. نحن لسنا ٌمنٌٌن نحن عرب »   

لٌمنٌة. تارٌخنا ٌختلؾ. عاداتنا تختلؾ. ثمافتنا الجنوب. لبابلنا تختلؾ عن المبابل ا

هذا تعلٌك وجدته فً «. تختلؾ. سننفصل ونستعٌد دولتنا التً احتلها الٌمنٌون

، من أحد «توٌتر»الدردشة على الخاص فً حسابً بمولع التواصل االجتماعً 

وهو تعلٌك ٌكشؾ، للمطلع على «. الجنوب العربً»الحسابات باالسم المستعار 

راع فً الٌمن، كٌؾ تصنع الهوٌات بما ٌخدم أجندات الصراع وبما ٌضمن الص

 تفرع صراعات جدٌدة بعد الفراغ من الصراعات المدٌمة.

 

هذه لٌست أراضٌهم وال ببلدهم، جاإونا فارٌن من المتل واالضطهاد العثمانً »   

ء، لبل تسعٌن عاماً، استضفناهم وأكرمناهم ولاسمناهم الخبز والمسكن والهوا

فاستوطنوا وتكاثروا كإخوان لنا، والٌوم ٌحتلون ثرواتنا وٌطردوننا من مناطمنا 

ً خالصاً  ً لومٌا وٌرٌدون التطاع جزء تارٌخً من أراضٌنا لٌمٌموا لهم وطنا

 بالتحالؾ مع إسرابٌل مكتسبٌن شرعٌتهم ولوتهم كخنجر وظٌفً لصالح 

ألصل الصراع الكردي العربً هذا ما سالته بعض التحلٌبلت االنفعالٌة «. إسرابٌل

الذي تصاعد رداً على تنفٌذ استفتاء استمبلل كردستان العراق وإعبلن استمبللها 

من جانب واحد. وهو صراع ٌمتزج فٌه األنثربولوجً والتارٌخً والمومً مع 

تعدد الصراعات اإلللٌمٌة الراهنة حٌث تسعى جمٌع األحزاب السٌاسٌة فً العراق، 

مصالحها الذاتٌة عبر التحالفات مع الدول المتجاورة، متجاوزة  تحدٌداً، لتحمٌك

 المصلحة الوطنٌة.
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هذه اآلراء والحوارات تعكس أزمة الهوٌة فً البلدان العربٌة التً توزعت    

مشكبلتها بٌن اإلثنٌة والتارٌخٌة والطابفٌة والمبلٌة، وهو دلٌل دامػ على فشل 

اطنة المإسسة على مفاهٌم العدالة الدول الحدٌثة فً استٌعاب لضٌة المو

ولٌس الحل والحال هكذا ولد نجحت بعض الهوٌات الفرعٌة «. الحك»والمساواة و

فً مسٌرة نضالها من إثبات وجودها واكتساب جزء مما تراه حمها، لٌس الحل أن 

نعٌد بعث الشعارات المدٌمة والمشارٌع السابمة المرهونة بلحظات صراعات 

دأنا مرحلة صراعات جدٌدة داخلٌة وخارجٌة. الحل بإعادة النظر تارٌخٌة انتهت وب

فً مموالت الهوٌة المدٌمة ودراسة تداعٌاتها على بعض مكونات الدول العربٌة 

ومظاهر استثمار الموى الخارجٌة المعادٌة لتلن التداعٌات فً تحمٌك مشارٌعها 

لى استٌعاب الخاصة. والوصول لبناء ثمافً وسٌاسً والتصادي جامع لادر ع

بما ٌحفظ االمتداد «. التؽلب»بعٌداً عن مفهوم « الحك»الجمٌع تحت مفهوم 

التارٌخً الكبٌر للجؽرافٌا العربٌة وٌعٌد متانة ما اهترأ من العبللات السٌاسٌة 

 واالجتماعٌة بٌن تلن البلدان.

 

، فً هذه «لوم»عدا ذلن لن تنفع المكابرة، وال مناص من أن ٌنطلك كل عام    

الجؽرافٌا كاألكراد ٌنظمون استفتاء لتمرٌر المصٌر وٌعلنون االنفصال من جانب 

واحد، لتتحرن بعدها الدبابات ونستؤنؾ مشوار الحروب طوٌل األمد فً الوطن 

 «.العربً»
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 السعودٌةوُطوٌَت صفحة "الصحوة" فً المملكة العربٌة          

حٌن تولى الخلٌفة العباسً المؤمون ابن هارون الرشٌد الخبلفة انحاز بشدة إلى    

المعتزلة، وهم أصحاب مذهب فكري عمبلنً وفرض توجهاتهم على المنهج 

الفكري للدولة. و كان المعتزلة لد دخلوا فً جدل شدٌد مع من كانوا ٌسمون "أهل 

ضاٌا كثٌرة من بٌنها المضٌة األشهر فً الحدٌث" )السلفٌون بلؽة الٌوم( حول ل

تارٌخ الفكر اإلسبلمً، لضٌة خلك المرآن. ودون الخوض فً تعمٌدات الخبلؾ 

الفكري بٌن المعتزلة وخصومهم، فإن المعتزلة كانوا ٌرون أن أفكارهم تجٌب عن 
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أسبلة كثٌرة فً مجال العمٌدة وتمدم تصورات منطمٌة آلٌات المتشابه من المرآن. 

جهة نظر اآلخرٌن تنطلك من أال حل لتلن المسابل إال بالسكوت عنها وأن و

ولبولها كما وردت فً النص المرآنً، ومن ثَّم الطعن والتشكٌن فً دٌن كل من 

 ٌبحث فً تفسٌر أو تؤوٌل لها.

 

ولم ٌكن المؤمون فً حاجة دعم سٌاسً من المعتزلة. فمد تؽلب على أخٌه    

األخٌر، انتزاع والٌة العهد منه وتحوٌلها البنه. كان األمٌن ولتله بعد أن حاول، 

مبعث تبنً المؤمون لفكر المعتزلة هو التكوٌن الشخصً له حٌث تتلمذ على ٌد 

أحد كبار شٌوخ المعتزلة "أبً الهذٌل العبلؾ" وأؼرم بالبحوث والعلوم. وظهر 

عربٌة ذلن جلٌا من أثر عهده الفكري وامتداد هذا األثر فً مسار الحضارة ال

اإلسبلمٌة. فمد فعّل المؤمون دور بٌت الحكمة، وأرسل مبعوثٌن للمسطنطٌنٌة 

والٌونان ولبرص وؼٌرها من البماع لجلب أمهات الكتب وترجمتها من السورٌالٌة 

والفارسٌة والهندٌة ومختلؾ اللؽات. وشجع العلماء والمخترعٌن. وأعد بعثة 

األرض كروٌة وهً لضٌة علمٌة كثٌرا جؽرافٌة لمٌاس لطر األرض إٌمانا منه بؤن 

ما تلبست بالعمدٌة وبتكفٌر من ٌمول بكروٌة األرض!! كما انتعشت المناظرات فً 

 عهده. وتضاعؾ تؤلٌؾ الكتب إلى أرلام لٌاسٌة.

 

لصة المؤمون مع المعتزلة تبٌن أن التحول الفكري للدول ٌمكن أن ٌكون لرارا    

مكان السلطان أن ٌكون لابدا للدولة ومخططا سٌاسٌا إذا وافك حراكا شعبٌا. وبإ

 استراتٌجٌا للثمافة واإلبداع.

 

م كانت مصر تخضع للنظام اإللطاعً وللتمسٌم الطبمً. 1952لبل ثورة ٌولٌو    

حٌث كانت نسبة كبٌرة من الشعب ٌنمسم بٌن فبة أمراء المصر وفروعهم، وبٌن 

عٌته باأللماب الطبمٌة مثل الباشا بالً فبات الشعب الفمٌر. وكان الملن ٌنعم على ر

وؼٌرها تبعا لترلٌهم الطبمً. وكان من الصعب على فبات شعب المرى والمناطك 

النابٌة الحصول على تعلٌم متكافا مع ؼٌرهم ومن الصعب علٌهم تولً المناصب 

المٌادٌة فً المملكة. وبعد الثورة تبنت السلطة الجدٌدة االتجاه االشتراكً واهتمت 

زمة العدالة االجتماعٌة وعمدت إلى زٌادة تملٌن فمراء المزارعٌن لؤلراضً بحل أ



 

41 

 

وزٌادة تشٌٌد المصانع من أجل رفع اإلنتاج لتتمكن تلن الفبات من العٌش 

 والحصول على فرص متكافبة فً مختلؾ المجاالت.

 

 لصة العدالة االجتماعٌة فً ثورة ٌولٌو وإنجازاتها تبٌن أن اإلصبلح االجتماعً   

هو فً كثٌر من األحٌان لرار سٌاسً ٌؤتً من السلطة إذا تؤسس على دراسة 

واعٌة ألزمات المجتمع وإذا حمل معه برنامج عمل حكومً وطموح لادر على 

 تؽٌٌر الوالع االجتماعً وفتح األفك أمامه نحو العدالة واالستمرار.

 

لسعودٌة فً هذا وبإمكاننا لراءة اإلصبلحات األخٌرة فً المملكة العربٌة ا   

االتجاه. فمد بدأت تلن التوجهات بتهمٌش دور )مإسسة( هٌبة األمر بالمعروؾ 

والنهً عن المنكر، ثم بإعبلن السماح للمرأة بمٌادة السٌارة وهو أحد المرارات 

التً تتحفظ علٌها )المإسسات الدٌنٌة(. ثم لحمه لرار بإلحاق المرأة بمراكز الفُتٌا. 

لموروث الدٌنً الذي ٌبخس حك المرأة فً الزعامة الدٌنٌة وهو اختراق صرٌع ل

وفً تمثٌلها فً )المإسسات( ذات الطابع الدٌنً. وأخٌرا المرار األخٌر بتؤسٌس 

معهد خاص لتحمٌك األحادٌث النبوٌة وفرز ما صح منها وما بطل بما ٌحارب 

التراث من ظاهرة استخدام الدٌن على كل األوجه استنادا إلى ما حوته بطون كتب 

ؼث وسمٌن من األحادٌث. وهو لرار واعِ ٌدرن أن أخطر روافد التطرؾ وأكثرها 

حرجا على المسلمٌن هً تلن المبنٌة على االستشهاد بالنص الممدس أو تفسٌرات 

العلماء األوابل له واستنباطاتهم الفمٌة منه، التً أصبحت هً األخرى ممدسة. 

 م البشر المشتؽلٌن بالممدس.فتساوى كبلم هللا وحدٌث نبٌه مع كبل

 

إن إعبلن األمٌر دمحم بن سلمان أن المملكة ستحارب التطرؾ مركزا على مظاهر    

م. هو إعبلن تارٌخً جرٌا ٌختم 1979ما عرؾ بالصحوة التً انطلمت عام 

صفحة من صفحات التٌه اإلسبلمً التً استنزفت جٌبل كامبل بحث عن الحمٌمة فً 

لتً اشتد عودها بذرٌعة بعث الصحوة ونشر دٌن هللا الحك الجماعات الدٌنٌة ا

ومحاربة التٌارات الكفرٌة مثل المومٌة والماركسٌة، فلم ٌجد أمامه إال الجهاد فً 

أفؽانستان والعراق وسورٌا والصومال لتؤسٌس دولة الخبلفة. ثم حٌن دار ببصره 

صون على تعلٌم وجدا مشاٌخ الجهاد ٌسكنون المصور وٌركبون الرولزروٌز وٌحر

أبنابهم فً أعرق الجامعات العالمٌة، وٌتماضون آالؾ الدوالرات عن كل ساعة 
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ٌخرجون بها على شاشات الفضابٌات وعن كل محاضرة ٌسافرون بها إلى ألطار 

 الدنٌا.

 

لرار طً صفحة الصحوة اإلسبلموٌة التً كانت، باألساس، تدخل موتا سرٌرٌا    

اآلخر لرار سٌاسً ٌمرأ الوالع المحٌط والتؽٌر ٌدل أن اإلصبلح الدٌنً هو 

التارٌخً والثمافً والسٌاسً وٌحمً المجتمع من آثار االنؽبلق وتسلط 

 )المإسسات( الدٌنٌة.

 

                                             (18) 

 جمعٌة المنبر التمدمً.. وما بمً من الفرص                 

فً األحوال السٌاسٌة وااللتصادٌة ٌحدث مباشرة بمجرد ا انمبلب حمٌمٌا    ل

إعبلن التؽٌٌر. هذه لاعدة فً الدرس التارٌخً، لن نكون نحن فٌها االستثناء. 

فالجمهورٌة الفرنسٌة التً تباهً الٌوم بمعالم الدٌممراطٌة فً نظامها، هً 

لعالم فؤلهمت ا 1789الجمهورٌة الخامسة. حٌث سمطت ثورتها التً انطلمت عام 

 كله مفاهٌم الحرٌة وحموق اإلنسان، وأسست أول جمهورٌة فً أوروبا بعد بضع 

سنوات على ٌد نابلٌون بونابرت الذي عٌن نفسه إمبراطوراً علٌها. وأخذت فرنسا 

عام لٌستمر وضعها على النحو اآلنً. وال  311تعالج ثورتها على مدى أكثر من 

تجارب من سبمونا. بل ٌعنً فً أعمل ٌعنً مفهوم حرق المراحل أن نمطؾ ثمار 

تعرٌفاته أن نستفٌد من تجاربهم وال نعٌد أخطاءهم. هذه لاعدة حتمٌة فً شروط 

 نجاح التجارب اإلنسانٌة.

  

ال مزاٌدات فً أن التنوع هو أساس نجاح التجربة الدٌممراطٌة، وأن وجود    

اسً فً البحرٌن ، كان ضرورٌاً الكتمال المشهد السٌ«وعد»و« الوفاق»جمعٌتً 

. ولكن.. كان طبٌعٌاً أن ٌنتهً المشهد بؤن 2111فً التجربة اإلصبلحٌة بعد عام 

ٌزٌحا نفسٌهما عن الساحة بعد سلسلة المؽامرات ؼٌر المحسوبة، أو ربما 

المحسوبة!! بعدما انجرفت الجمعٌتان فً بلد بادر نظامه السٌاسً بؤن ٌستؤنؾ 

ات كبٌرة. ولكن النظام ألدم على التجربة، مسٌرته الدٌممراطٌة فً خضم تحدٌ

ً نارٌة وحشد «لعب عٌال»فالحران السٌاسً لٌس  ، ولٌس مزاٌدات وخطبا
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الجمعة. الحران السٌاسً هو برنامج عمل إصبلحً ٌمثل كل « عصرٌة»الشوارع 

فبات الشعب بتوسٌع المواعد الجماهٌرٌة فً جؽرافٌا الوطن كله لدر المستطاع. 

ً هو تفاوض مع الحكومة ال تصارع معها، ولبول تكتٌكً بالملٌل الحران السٌاس

 لبلحتفاظ بمساحة كسب المزٌد الحماً.

 

الجذرٌة فً تكوٌنها الطابفً، وتلن مسؤلة نماشها لٌس « الوفاق»كانت إشكالٌة    

عن تكوٌن لواعد « الؽرٌب»فً عجزها « وعد»فً هذه المساحة. وكانت أزمة 

ع فلسفتها الٌسارٌة وتارٌخها الوطنً الطوٌل. ومن ثم شعبٌة متنوعة تتناسب م

فً لطؾ الثمار فسلمت كل بٌضاتها للسلة الوفالٌة، « وعد»استعجلت جمعٌة 

مجاناً ودون أي ثمن. وال حتى دابرة انتخابٌة واحدة توصل نابب وعدي لكرسً 

ً انتخابٌة ضارٌة ال تخلو  من البرلمان. واسؤلوا الوعدٌٌن الذٌن خاضوا حروبا

، «وعد»سٌؾ التكفٌر مع الوفالٌٌن فً الدوابر االنتخابٌة المختلطة. لنعت جمعٌة 

على ما ٌبدو، باستمبال زعمابها استمبال األبطال فً مسارح الحشود فً مناطك 

، ومماعد المآتم إللماء المحاضرات، وبحضور ممثلٌها بعض المناسبات «الوفاق»

ارٌة، المومٌة، شعبٌاً وجماهٌرٌاً فً ؼٌر الٌس« وعد»الدٌنٌة. أٌن تواجدت جمعٌة 

 ذلن خارج ممرها؟!

 

تلن صفحة وطوٌت. استنزفت فٌها الدولة والمواطنون فً مهاترات ال تمس    

المواطن البحرٌنً، ال فً حموله الوظٌفٌة وال الخدماتٌة، وال التشرٌعٌة، وال 

سلطة وتوزٌع التنموٌة، وال )....(، صراعات كان جوهرها ٌموم على تماسم ال

المناصب وتوسٌع الصبلحٌات. وكانت األزمات اإلللٌمٌة والمشكبلت االلتصادٌة، 

والتحوالت السٌاسٌة تتربص بالبحرٌن وتهدد استمرارها وأمنها، وكانت، أثناء كل 

ذلن، نٌران الشوارع ودمابه أداة للضؽط على النظام وابتزازه فً المحافل الدولٌة. 

عادة ترتٌب مسار التجربة الدٌممراطٌة الثانٌة فً البحرٌن فحسم النظام أمره فً إ

للمضاء الذي لضى بحل الجمعٌتٌن وتصفٌة « وعد»و« الوفاق»بتحوٌل جمعٌتً 

 مواردهما المالٌة.

 

وتلن صفحة لد طوٌت، ولكن صفحة الحران الدٌممراطً لم تطو. فالدٌممراطٌة    

ٌازاً واضحاً واستخدمتا خطاباً اللتٌن مارستا انح« وعد»و« الوفاق»لٌست جمعٌة 
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ؼٌر دٌممراطً. الحران الدٌممراطً هو معالجة تداعٌات الولت الراهن بما ٌخدم 

استمرار تطوٌر لرار النظام بتدشٌن مرحلة جدٌدة من الدٌممراطٌة. فلمد صار لدٌنا 

دستور دٌممراطً ٌمكن البناء علٌه، ولدٌنا مإسسات دٌممراطٌة ٌمكن تطوٌرها. 

لضاٌا وأزمات ٌلح المواطنون فً ضرورة منالشتها فً البرلمان والخروج ولدٌنا 

منها بحلول حمٌمٌة، دون صراع مع الدولة، ودون تطبٌل للحكومة من أجل حصد 

 مكاسب.

 

واحداً  2118وٌمكن تصنٌؾ لرار جمعٌة المنبر التمدمً بخوض انتخابات عام    

التحدٌات الجبارة التً تواجهه  من المرارات الشجاعة فً هذا االتجاه، برؼم كل

والتً ستترصد به إلفشاله. فالحران السٌاسً فً البحرٌن ٌجب أال ٌخلو من ممثل 

للتٌار الدٌممراطً واالتجاه الٌساري بعد أن صبؽت الجمعٌات السٌاسٌة الدٌنٌة 

البرلمان بصبؽتها. وٌجب أن ٌحمل الحران الدٌممراطً خطاباً سٌاسٌاً منظماً جدٌداً 

جاوز الخطابات التً سبمت. فهل سٌنجح المنبر التمدمً فٌما فشلت فٌه جمٌع ٌت

الجمعٌات السٌاسٌة سابما وهو أحدها؟ هل سٌستثمر ما بمً من فرص أهدرتها 

لوضع لواعد لعبة دٌممراطٌة سلٌمة بٌن الجمعٌات السٌاسٌة « وعد»و« الوفاق»

 والحكومة؟« المعارضة»

 

هو لرار شجاع  2118ً بخوض ؼمار انتخابات لرار جمعٌة المنبر التمدم   

كمفهوم وطنً وتنظٌمً ٌلتؾ »ٌستحك التمدٌر، من حٌث هو لرار ٌدعم الدولة 

، وٌعزز لوتها ولدرتها على حماٌة كٌانها وأمنها بتواجد المعارضة «حوله الجمٌع

فً لوابم االنتخابات. ومن حٌث هو لرار ٌعبر عن حس المسإولٌة باإلٌمان 

الستمرار فً طرٌك الدٌممراطٌة الطوٌل والشاق وتعمٌك التجربة بضرورة ا

 الدٌممراطٌة أٌاً كانت التحدٌات وأٌاً كانت النتابج الصعبة المتولعة.

 

                                               (19) 

 مظلومٌة البومة وخرافة النسر                           

ٌاالتنا وما ورثناه من معتمدات وأفكار عن الكون نحن أسرى تصوراتنا وخ   

واآلخر وما هو خارج الفهم. وهذه التصورات التً ال ٌترتب عنها شًء ذو بال 
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فً مجرٌات حٌاتنا العملٌة كما ٌظن الكثٌرون، هً، فً حمٌمة األمر، مإثرة فً 

ً معالجتنا للمضا ٌا العامة بنابنا الشخصً وتركٌبتنا المزاجٌة والوجدانٌة، وأحٌانا

 المإثرة فً مسٌرة حٌاتنا.

 

من التصورات المدٌمة التً مازلنا نتوارثها، تترجم طبٌعة شخصٌاتنا، هً    

التً « البومة والنسر»استنساخنا للمشاعر واألفكار ذاتها تجاه بعض الطٌور مثل 

استمٌناها من المثٌولوجٌات المدٌمة. فصورة البومة كما ترسمها بعض األساطٌر 

تب المدٌمة وبعض الحكاٌات الشعبٌة فً العالم، هً صورة طابر الخراب الذي والك

ٌستفٌك لٌبلً وٌمٌم فً الممابر وٌهجم على صؽار الطٌور وٌلتهم فراخها. وارتبطت 

ً باألرواح التابهة التً ٌمسخ أصحابها بوماً. أو األرواح  حكاٌات البومة تارٌخٌا

م حول ؼرٌمها وتسمط علٌه اللعنات المنتممة التً تحل فً جسد البومة وتهٌ

والعذاب. وٌرى البعض فً عٌنً البومة الواسعتٌن شإماً ٌحدق بمن ترصده. وفً 

 انكسار نظراتها شراً ٌدخره للبها ولإماً ٌسكن دماؼها.

 

أما النسر فتصوره الكثٌر من الحكاٌات والمعتمدات بالملن الذي ٌسكن األعالً،    

ة. فصار البشر بالتبعٌة الثمافٌة التارٌخٌة ٌمجدون وٌحكم السفوح وٌرهب الرعٌ

لوة إبصاره وفتن منماره وتحلٌمه فً كبد السماء ثم سرعة انمضاضه على 

الفرٌسة. لذلن جعلوا منه رمزاً للعروش وشارة للجٌوش وعبلمة تجارٌة لبعض 

 شركات األسلحة. وأٌمونة للسلطة والسٌطرة.

 

ول البومة والنسر أي دلٌل علمً أو أثر ولٌس فً كل ما سبك من خٌاالت ح   

حمٌمً. فمد خلك هللا البومة بعٌنٌن ضعٌفتٌن وحساستٌن لئلضاءة وال تستطٌع 

العٌش بهما إال لٌبلً. وهذا ما أورثها وهنا فً جسدها الممتلا ٌتعذر معه أن تخالط 

 بالً الطٌور أو أن تخوض معارن ؼذابها مع ؼٌر الطٌور الضعٌفة مثلها. والذٌن

لرإوا الشإم واللإم فً وحدتها، لم ٌستشعروا إمارات الخجل فً عٌنٌها وإٌماءة 

جسدها. ولم ٌتفهموا العذاب والمعاناة فً ضعفها وخوفها الدابم وفمدانها لؤلمان 

وإٌثارها العزلة واالختباء وسكنى الخرابب واألماكن المهجورة البعٌدة عن 

 الؽرباء.
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لطٌور سلوكه واستنتجوا سمات الجبن والشعور أما النسر فمد رصد علماء ا   

بالخوؾ فً شخصٌته. فهو ال ٌؤكل إال من الجٌؾ التً ٌخلفها السبع بعد معاركه 

مع الحٌوانات الكبٌرة. وهو ٌخشى خوض المواجهات المباشرة مع فرابسه 

وٌنمض علٌها على حٌن ؼرة ومن مولع الؽدر. وعلى الرؼم من حدة بصره ولوة 

أن سالٌه ضعٌفتٌن وعنمه مكشوؾ من الرٌش مما ٌسهل على خصمه منماره ؼٌر 

 صرعه فً جولة لتال سرٌعة. لذلن ٌهرب إلى المرتفعات، وٌحتمً بالممم العالٌة.

 

تلن التصورات والمعتمدات التً بنٌناها عن طابري البومة والنسر، وإن كانت ال    

ستعانتنا فً بعض فهمنا تمس تفاصٌل الحٌاة المباشرة لنا، إال أنها تدل على ا

للحٌاة بالمخٌلة أكثر من المعالجات العلمٌة المرتكزة على لوانٌن الطبٌعة. ولو 

تؤملنا فً بعض األمور األكثر أهمٌة فً تسٌٌر حٌاتنا فمد نجد أننا أسسناها على 

الخٌاالت وعلى التصورات المتوارثة أكثر من بنابنا لها على الفهم والوعً والربط 

الحمٌمٌة ونتابجها. وأننا فً بعض األحٌان ٌتعذر علٌنا تعدٌل استخدام  باألسباب

ً وأحٌاناً سلطة  ً اجتماعٌاً ضابطا تلن التصورات ألنها صارت ثمافة عامة ولانونا

 متحكمة فٌنا.

 

وبعد هذا السرد العلمً لحمٌمة البومة والنسر، هل ٌستطٌع أحدنا فً مجتمعنا    

بطابر البومة؟ هل من الممكن أن نصؾ فتاة جمٌلة ارتداء مبلبس أو حلً مزٌنة 

العٌنٌن ٌشع الخجل من ارتداد طرفهما بؤن عٌنٌها جمٌلتٌن كعٌنً البومة؟ وهل 

ً بؤنه كالنسر؟ وهل ٌمكن أن نصور أحدهم بؤنه  ً جبانا نستطٌع أن نصؾ شخصا

 ٌؽدر باآلخرٌن كما ٌؽدر النسر؟!!

 

                                         (21) 

ّدة : النكوص عن لانون األحوال الشخصٌة                    الّرِ

 فً العراق إلى األحكام المذهبٌة                         

دعاوى الحرٌة والدٌممراطٌة وحموق اإلنسان المتكافبة التً بشر بها معارضو    

نظام صدام حسٌن. الفنادق إلسماط الدولة العرالٌة السابمة أو ما كانوا ٌسمونه 
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كان مطلوبا منها أن تحمل معها حزما من المبادئ والمٌم واألفكار الحضارٌة التً 

ستترجم الدعاوى السٌاسٌة. ولكن من ٌتابع وضع العراق حالٌا وهو )التجربة 

المنجزة األولى لمشروع الربٌع العربً( ٌستٌمن أن الموجات الثورٌة الموجهة 

ربٌة تحمل فً جوفها مشارٌع رجعٌة ظبلمٌة ٌختلؾ إلسماط الدول واألنظمة الع

 منفذوها من دولة ألخرى.

 

موجة من الؽضب العارم تجتاح العراق بسبب ممترح المانون الذي تمدمت به    

أحزاب سٌاسٌة دٌنٌة شٌعٌة لعدة مرات بشؤن إجراء تعدٌبلت على لانون األحوال 

م والذي ٌعد فً رأي كثٌر 1959الشخصٌة الذي ظل لابما منذ العصر الملكً عام 

من المانونٌٌن أحد أرلى الموانٌن العربٌة فً مجال األحوال الشخصٌة، وهو ما 

منح المرأة العرالٌة عبر العمود الطوٌلة الماضٌة مكانتها االجتماعٌة والسٌاسٌة 

والمٌادٌة والفنٌة الرفٌعة. وأهم ما تمضً به التعدٌبلت الممترحة من األحزاب 

، التً نجحت أخٌرا فً الحصول على موافمة مجلس النواب بمنالشة اإلسبلمٌة

الممترح، تمضً بإلؽاء العدٌد من مواد المانون المدنً الموحد وإحالة تلن المواد 

 إلى مذهب كل طابفة فً العراق سواء كانت سنٌة أو شٌعٌة أو ؼٌرها.

 

ونٌٌن ونشطاء هذا الممترح لرأ فٌه العدٌد من المحللٌن السٌاسٌٌن والمان   

المجتمع المدنً تعمٌما للحالة الطابفٌة فً العراق، وإعادة بعث سلطة المإسسات 

الدٌنٌة وتموٌتها فً الهٌمنة على الفرد. وانتكاسة للحالة المدنٌة التً ؼلبت 

صبؽتها على المجتمع العرالً. وهو وبطبٌعة مواده التً تحٌل إلى أحكام المذاهب 

تلمابً إباحة زواج الماصرات باعتبار الفتاة تدخل سن  الفمهٌة سٌنتج عنه بشكل

البلوغ البٌولوجً فً سن التاسعة والحادٌة عشر مما ٌإهلها للزواج، وسٌمنن 

تشرٌع زواج المتعة والمسٌار، وسٌجحؾ بحك المرأة فً لضاٌا الطبلق 

 والمٌراث. وهً األزمات التً لم ٌحلها الفمه بسبب تولؾ االجتهاد فٌه عند تخوم

 المرن الرابع الهجري.

 

والمساوئ السابمة التً ستترتب على العدول عن المانون المدنً بالصورة    

الطابفٌة التً ٌمترحها المانون الجدٌد، تذكرنا بمشروع داعش تجاه المرأة. الذي 

أعاد بعث السباٌا والجواري، وأباح صٌػ الزواج المإلت، وفرض مبلبس محددة 
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لحركتها. فالتجربة الداعشٌة أثبتت على مختلؾ مستوٌاتها للمرأة، ولٌود ضابطة 

أن خطورة داعش وإماكنٌة توالدها واستمرارٌتها من كٌانات سابمة كالماعدة 

والنصرة، لٌست فً كونها جماعات مارلة فحسب، إنما فً كونها مجموعة أفكار 

ماضوٌة ظبلمٌة، تنسب نفسها لمرجعٌات تارٌخٌة وتستوطن عمول البعض، 

 نتظر اللحظة المناسبة للتعبٌر عن نفسها وتنفٌذ مشروعها.وت

 

ولنا أن نتخٌل كٌؾ سٌصٌر الوضع فً بلد  كالعراق، فمد حالة )الدولة( وؼرق    

فً الفوضى، وٌطفح سكانه على بركة من الفساد والفمر والحروب والتشرد. من 

لة الٌتٌمة أو سٌحمً فتٌات العراق ونساإه فً ظل فشل الدولة؟ سٌكون أمام الطف

الفمٌرة ابنه الثانٌة عشر أو الخامسة عشر عاما أن تمبل بالزواج من أحد الرجال 

كبار السن المٌسورٌن )لٌستر علٌها( بدل أن تتشرد فً الشوارع للتسول أو بٌع 

الكبرٌت والبسكوت. وستضطر األرملة الشابة التً فمدت زوجها فً الفوضى 

هُضم حمها فً الطبلق، سٌكون أمامها خٌار  والحروب، والمطلمة الشابة التً

زواج المتعة أو المسٌار للتكسب الحبلل بدل االنحراؾ والمعصٌة. ستصبح نسبة 

كبٌرة من نساء هذا البلد المنكوب إلى سلعة بٌد من لدٌه المال من الرجال، 

وستصٌر مإسسة الزواج لدى نسبة كبٌرة من النساء الوحٌدات أو البلتً ٌعلن 

إلى مشروع مهنً ٌوفر لهن المال واألمان و)الستر(. وسٌعود مفهوم أسرا، 

)الَستر( الُمرٌع الذي ٌوفره الرجل للمرأة لٌضبط حٌاة المرأة العرالٌة من جدٌد 

وٌكسرها أمام الرجل الذي لد ٌتسلط علٌها بفعل الثمافة والوالع االجتماعً 

ً توفر للمرأة فرص المشوه، وفً ظل ؼٌاب كامل للدولة وشلل المإسسات الت

حماٌة نفسها وإعالة أسرتها والعٌش بكرامة. تحدث وتتفالم مثل هذه المظاهر بعد 

أن كانت المرأة العرالٌة تتباهً، دونا عن بالً النساء العربٌات، بلمب 

 )الماجدات(. إنها الّردة حما!!

 

جمٌع األمم المتحضرة لطعت أشواطا طوٌلة لتؤسٌس لوانٌنها المدنٌة    

ترسٌخها وفرضها لحماٌة حموق مواطنٌها، وتحمٌك العدالة والمساواة وحفظ و

الكرامة. وخاضت فً ذلن معارن فكرٌة ضارٌة. ألن حفظ سبلمة المجتمع فً حفظ 

كرامة الفرد وكٌنونته، ولٌس بإعادة االعتبار لمإسسات ذات منافع ذاتٌة 

مانون المدنً المتحضر وسٌاسٌة. ومحاوالت النكوص، فً التجربة العرالٌة، من ال

الذي ٌتساوى فٌه جمٌع المواطنٌن بمختلؾ أدٌانهم وطوابفهم، إلى األحكام لدٌمة 
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متعددة وساكنة، ٌعد ردة حضارٌة تستوجب مساندة أشمابنا فً العراق للحٌلولة 

دون ولوعها. إذ ٌُخشى، إن نجحت تجربة تفكٌن الحالة المدنٌة للعراق، من ارتداد 

 إلى بالً الدول العربٌة. أثرها وامتدادها
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 شكرا تونس                                         

نحن مدٌنون لتونس ألنها، وفً العمود األربعٌن األخٌرة، كانت من أكثر الدول    

تها العمبلنٌة والمعتدلة العربٌة التً صدرت إلٌنا مفاهٌم الحداثة ورسخت ممارسا

على الصعٌدٌن االجتماعً والمعرفً. ونحن النساء مدٌنات للتونسٌات ألنهن 

أسسن لحركة نسوٌة )عربٌة( لوٌة انخرطت فً مختلؾ كٌانات المجتمع المدنً 

وناضلت من أجل تحمٌك مكاسب عادلة للمرأة. ثم تصدرت الحركة التونسٌة 

لى المكتسبات النسوٌة التارٌخٌة أمام التٌارات المشهد السٌاسً الراهن، للحفاظ ع

 المحافظة الجارفة، ولربح مكاسب استثنابٌة جدٌدة.

 

أكثر ما ٌذهلنا نحن المشارلة المتابعٌن لبعض المستجدات على الساحة    

التونسٌة، هو )الحوارٌة الخبللة( التً ٌدٌر بها التوانسة لضاٌاهم. حوارٌة 

جٌج الحجج مع أو وضد. حوارٌة تموم على تتجاوز التؤٌٌد والرفض وتد

)األطروحات والبدابل( وتستند على خلخلة المناعات وتنسٌبها وجعلها لابلة للتؽٌر 

باعتبارها نتابج ظروؾ اجتماعٌة وتارٌخٌة طاربة، أو لارة لحٌن ولٌس لؤلبد. 

والنمد فً تونس هو األساس ولٌس ثمة مسلمات ولٌس هنان ما ٌمال عنه )ال 

. والتوانسة وهم ٌخوضون ؼمار النماش فً لضاٌاهم ومستجداتهم ال مساس(

ٌلتفتون كثٌرا للتحفظات التً تثار ضدهم وخصوصا منا نحن المشارلة، بل 

ٌمضون فً تؽٌٌر ولابعهم االجتماعٌة. ضاربٌن لنا بذلن مثبل إما نمتد به وإما 

 فً التؽٌٌر. نتمسن بتحفظاتنا. األمر الذي ٌجعل من تونس دابما هً السبالة
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وفً الممترح األخٌر الذي طرحه الربٌس التونٌس الباجً لاٌد السبسً حول    

مساواة المرأة مع الرجل بالمٌراث، وإعادة النظر فً منع زواج التونسٌة المسلمة 

من ؼٌر المسلم، وبعٌدا عن التؤوٌبلت السٌاسة لممترحات لد تبدو لها أبعاد 

شعلت حالة )حوارٌة( إٌجابٌة فً الوطن العربً انتخابٌة، فإن الممترحات لد أ

كامبل. وما كان لها أن تكون إٌجابٌة لوال أن من ٌضبط ناصٌتها هو المإسسات 

االجتماعٌة والدٌنٌة التونسٌة. فهذه المرة تجاوزت الحوارات العربٌة لهاتٌن 

المضٌتٌن تحدٌدا، مباحث التؤٌٌد والرفض، ولفزت المنالشات عن آراء لدماء 

 لفمهاء وتملٌدٌهم إلى مناح جدٌدة هً البوابات الحمٌمٌة لتطوٌر الفمه اإلسبلمً.ا

 

فرضت منالشات الموانٌن الجدٌدة الممترحة فً تونس إعادة لراءة اآلٌات    

المرآنٌة التً استندت إلٌها اآلراء الفمهٌة المدٌمة فً مسابل المٌراث والعبللة مع 

. وفرضت المراءة الجدٌدة تمعٌن الدرس ؼٌر المسلمٌن وخصوصا الزواج منهم

فً الظرؾ التارٌخً لنزول اآلٌات والسٌاق التارٌخً لتفسٌرها والوالع االجتماعً 

للفتاوى المدٌمة وممارنة كل ذلن بوالعنا االجتماعً والسٌاسً وااللتصادي 

الحالً. وانفتح األفك لمنالشة والع مجتمع تعمل فٌه المرأة فً كل وظابؾ الرجل 

تحمل أعباء مالٌة لد تتجاوز أعباء الرجل. ووالع مجتمع لل فٌه الترابط وت

والتواصل واستملت فٌه المرأة مادٌا ومعنوٌا. وولعت فٌه أحٌانا تحت ظرؾ إعالة 

أسرة كاملة إما ألسباب لطبلق أو الترمل أو عدم الزواج. وذلن والع ماثل تدل 

طرق أرولة المحاكم. فكٌؾ علٌه دراسات وإحصاءات ولصص اجتماعٌة ولضاٌا ت

 ، وهً فرضٌة ٌشهد الوالع بؤنها ؼٌر صحٌحة اجتماعٌا والتصادٌا؟!!

 

كما حرضت ممترحات السبسً الدارسٌن إلعادة لراءة اآلٌات المبٌنة لمفهوم    

)المسلم( ابتداء من دعوة إبراهٌم إلى دعوة دمحم علٌهما السبلم. وتمٌٌز آٌات 

لٌل صفات أهل الكتاب عن ؼٌرهم. ولراءة كل ذلن المشركٌن عن الكافرٌن، وتح

فً سٌاق لرآنً متصل ومتكامل بعٌدا عن اجتزاء اآلٌات وتوظٌفها خارج مدلول 

السٌاق اللؽوي والتارٌخً. واستفاضت المنالشات للتمٌٌز بٌن  ما هو لرآنً عام 

بً ورمزي لابل للتؤوٌل، وما هو ألوال للبشر من تفاسٌر أو رواٌات منسوبة للن

 دمحم علٌه الصبلة والسبلم بطرق بشرٌة ؼٌر لطعٌة.
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فرض )الحوارٌة( العربٌة فً هذه المساحات ممنوعة االلتراب هو إنجاز    

تونسً بامتٌاز. وهو أثر للحداثة التونسٌة وللنضال الفكري واالجتماعً التونسً. 

ثٌر. وهو وانتمال عدواه لدولنا المحافظة هو تحرٌض تونسً محمود ندٌن له بالك

فً مجتمع كهذا نسلم بفرضٌة أن الرجل ملزم بإعالة المرأة والنفمة ما ٌذكرنا 

وٌرسخ فً ٌمٌننا أن تونس، بٌن فترة وأخرى، تثب فجؤة علٌها وعلى األبناء 

وسط الرتابة الفكرٌة العربٌة لتضرب لنا مثبل وتخلك نموذجا فتعبد لنا الطرٌك 

 لنسٌر خلفها. فشكرا تونس

 

 

                                           (22) 

  

 ثمافة اإلنكار العربٌة.. لراءة سٌكولوجٌة                   

حٌن ٌستعصً علٌنا تفسٌر بعض المضاٌا المركبة فً المجال االجتماعً أو    

ً إلى العودة لعلم النفس وتفسٌراته  السٌاسً أو االلتصادي، فإننا نحتاج أحٌانا

ٌط نفسً فً البلوعً لادر على فن اشتباكات المضاٌا الكبٌرة مع والبحث عن خ

الدوافع البشرٌة البسٌطة. وأهمها حاجة الفرد إلى الحفاظ على اتزانه النفسً 

والعملً أمام التنالضات الشدٌدة التً ٌواجهها بٌن ما ٌعتمد وما ٌحدث حمٌمة، 

لتحلٌل النفسً وأبحاث وبٌن ما ٌرٌد وما هو متاح فعبلً. استناداً إلى مدرسة ا

مإسسها سٌجموند فروٌد ومن بعده ابنته آنا فروٌد، فإن العمل البشري ٌلجؤ إلى 

آلٌات وحٌل عدٌدة للدفاع عن النفس. ٌستخدمها العمل بصورة تلمابٌة ال واعٌة 

لحماٌة نفسه من آثار الصدمات وعوارض التوتر والملك الناتج عن األفكار أو 

والمإلمة للنفس البشرٌة. وهذه الوسابل، أو الحٌل، تتدرج  األحداث ؼٌر المرؼوبة

بٌن حٌل العمل الناضج إلى األسالٌب العصابٌة التً تنتهً بحاالت مرضٌة عملٌة 

 وتدهور فً صحة الجسد واختراق األمراض البٌولوجٌة لئلنسان.

 

عٌة ، من ألوى الحٌل الدفا«حالة اإلنكار»وربما ٌكون لجوء العمل البشري إلى    

البشرٌة إلعادة االتزان للنفس والحفاظ على صورة الذات أو اآلخر فً المخٌلة 

على النحو اإلٌجابً الذي ٌرؼب فٌه الفرد. وتعد حالة اإلنكار أولى مراحل التكٌؾ 
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التً ٌهرع إلٌها العمل البشري فً حال الصدمات واآلالم، وٌنخرط بموجبها فً 

وصول لناعات ؼٌر مرؼوبة إلى الوعً، عملٌات لمع للمشاعر السلبٌة ومنع ل

فٌمٌم العمل البشري عملٌة مساٌرة وتكٌؾ تتؽلؽل إلى منطمة البلوعً ومن ثم تبدأ 

، التً بموجبها ٌرفض «حالة اإلنكار»بالتؤثٌر على الوعً. فٌصاب اإلنسان بـ 

  التصدٌك بموت شخص عزٌز عنده، أو عدم تمبل إصابته بمرض خطٌر، أو عدم 

دث سٌاسً أو اجتماعً ؼٌر مسار حٌاته الطبٌعٌة. وٌمٌز علماء استٌعاب ح

النفس بٌن حالة الرفض المإلتة التً تصٌب اإلنسان فجؤة نتٌجة عدم تمبله لحالة 

« حالة اإلنكار»الصدمة، والتً ٌعً اإلنسان فٌها ولوع الحدث ولكنه ٌرفضه، و

علٌها، فبل ٌعً  التً تتؽلؽل فٌها عوامل الصدمة إلى منطمة البلوعً وتسٌطر

 اإلنسان فعبلً بؤن مكروهاً ولع أو أن تؽٌٌراً لد حدث.

 

« ثمافة اإلنكار»النفسٌة الفردٌة، و« حالة اإلنكار»ونستطٌع عمل مماربة بٌن    

االجتماعٌة العربٌة. حٌث نبلحظ إنكار كثٌر من الناس لفهم ولبول تفسٌرات ولابع 

الضخ اإلعبلمً والدعابً التً تموم اجتماعٌة وسٌاسٌة وثمافٌة خارج منظومة 

بهدؾ التؤثٌر على الرأي العام. « جبارة»بها مإسسات إعبلمٌة وأجهزة دعابٌة 

على لدرة أجهزة « نظرٌات التواصل واالتصال»فمد أثبتت الدراسات فً مجال 

اإلعبلم وأسالٌبه المتمدمة حالٌا على التؽلؽل السلس إلى مكامن خاصة فً 

علٌه ومن ثم االستحكام والتحكم فً الوعً. فؤسالٌب الدعاٌا  البلوعً والتؤثٌر

واإلعبلم الحالٌة بالتركٌز على استخدام الصور، وصٌاؼة الخبر وتمدٌمه وتكراره 

الؽرابزٌة مثل الشعور بالتمٌز الذاتً وحب « الثمافٌة»بؤسالٌب تناؼً الرؼبات 

ت المخالفة، وتحمٌك االستمواء بالجماعة الخاصة، والطموح للتخلص من الجماعا

النبوءات واألساطٌر الثمافٌة. كلها تحمك حالة توازن للشخصٌة الجمعٌة فتلجؤ 

لتصدٌك األفكار والتفسٌرات التً تبثها بعض المإسسات اإلعبلمٌة، ألنها تخفؾ 

آخر. « صادم»من التوتر الذي تتعرض له فً حال اتضح أن الحمٌمة شًء 

ً فً الوضع التارٌخً الذي  تعٌشه األمة العربٌة الٌوم من الدخول فً خصوصا

حاالت هزابم وإخفالات وخلل تتنالض معطٌاته مع صورة العرب والعربً فً 

 المخٌال العربً التارٌخً.

 

العربٌة من أسالٌب دفاع لعمل ثمافً جمعً « ثمافة اإلنكار»ولذلن فإن تحول    

اص الصدمة والبحث ناضج تكون بموجبها حالة مإلتة ٌتم معالجتها بمنطك امتص
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عن مخارج آمنة منها، وتحولها، إلى حالة تراجع ثمافً تعبر عن تواطإ ؼرابزي 

اجتماعً مع لدرة العمل على تزٌٌن ما ٌرؼب به. سٌإدي إلى تراكم التنالضات 

والتشوهات العربٌة التً هً أحد المرتكزات السٌبة التً تعول علٌها العدٌد من 

لعربٌة والتً أدت إلى حالة الهزٌمة الكبرى التً نعٌشها المشارٌع الهدامة ألمتنا ا

 على المستوى االلتصادي والسٌاسً والثمافً.

 

ومن ثم، إن أردنا معالجة والعنا فعبلً، فإن علٌنا أن نكون شجعانا فً تمبل    

الوالع الصادم الذي انزلمنا إلٌه، ولبول صورته الحمٌمٌة ال المصطنعة إعبلمٌاً، 

مسبباته الخفٌة التً بدأت تتجلى شاخصة أمام أعٌننا بدل الرضا واالعتراؾ ب

بتفسٌرات األجهزة الدعابٌة التً تزٌن لنا لصصاً ال عبللة لها بكل الحمٌمة المرة 

 التً نخاؾ االستسبلم لها.
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 هن من؟أبوبكر سالم.. من ٌشب                       

لعمود طوٌلة بمً صوته الفخم ٌخفؾ عنا ؼٌاب عمالمة الطرب وانمضاء زمن    

الفن الجمٌل. فحٌن تصؽً لفنه تجد نفسن ال تستمع فمط وال تطرب فحسب، بل 

تشعر أنن ودون ترتٌب مسبك تندمج فً أفك ثمافً ممتع ما كان ألحد أن ٌدخلن 

 الراحل أبوبكر سالم بلفمٌه.فٌه، بهذا التسلل العذب، سوى المطرب العظٌم 

 

هو أحد أهم فنانً الٌمن وحضرموت الذٌن عرفت الشعوب العربٌة عبر صوته    

العمٌك وأدابه الرفٌع، الٌمن وحضرموت. حمل بلفمٌه معه معالم التراث الٌمنً 

وأصالة الفن الحضرمً وكلمات حسٌن المحضار وفن الدان ومختلؾ الفنون 

بدوٌة الحضرمٌة. لدم أبوبكر سالم بلده فً أجمل صورة واإلٌماعات الساحلٌة وال

وفً أبهى تشكٌل. روج بلفمٌه لٌمن الشعر والحب واللحن والرلص والطبٌعة 

ً كما فعل  حٌنما روجوا للبنان األؼانً والحلم « آل الرحبانً»الساحرة. تماما

ل بها والمسرح والفٌروز. وتلن هً واحدة من أسمى رسابل الفن النبٌل التً ٌنتش

الوطن من براثن تشوهات الصراعات البشرٌة وٌتجلى به بٌن نجمات الجمال حٌث 

 ٌستحك أن ٌكون.
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امتد إبداع أبوبكر سالم رحمه هللا إلى الوطن العربً كافة، وتؽنى أؼلب مطربً    

العرب بؤؼانٌه، كل حسب استطاعته. وحرص كبار المطربٌن العرب على الفوز 

ر سالم أو ألحانه أو االثنٌن معاً. ؼنت له وردة وأنؽام بؤؼنٌة من كلمات أبوبك

وعبدهللا الروٌشد وولٌد توفٌك وراؼب عبلمة وأصالة وكثٌر ؼٌرهم. فمد أدرن 

المطربون ممن ٌمتلكون الحناجر الموٌة وٌتمنون األداء الرصٌن أن أحد 

وكان ألبوبكر بلفمٌه. « صعبة»االمتحانات التً علٌهم اجتٌازها هو أداء أؼنٌة 

ٌولن كبار المطربٌن فً الوطن العربً أن تارٌخهم ٌجب أن ال ٌمر دون تولٌع 

أبوبكر على أحد ألبوماتهم. وتلن رسالة سامٌة أخرى ٌإدٌها الفن فً التوحٌد بٌن 

الشعوب العربٌة عبر الكلمة واللحن، وتنوٌع الذابمة الفنٌة العربٌة بتطعٌم مختلؾ 

 أنواع الفنون العربٌة ببعضها.

 

وعلى امتداد السنوات الطوٌلة التً عاشها أبوبكر سالم بلفمٌه بٌن جماهٌره    

الشاسعة والمتعددة، لم ٌعرؾ عنه مولؾ سٌاسً، أو حزبً، أو عنصري. شهد 

كل الصراعات الماسٌة التً عرفتها الٌمن فً العصر الحدٌث وعرفتها المنطمة 

ه بالمع أو الضد فً أي لضٌة كاملة. ومع ذلن لم ٌبدر منه ما ٌمكن أن ٌحسب علٌ

ومع أي دولة. وبرؼم محاوالت التصنٌؾ الفنٌة والتمٌٌمات ؼٌر الموضوعٌة 

الهادفة إلى التمٌٌز بٌنه وبٌن بعض المطربٌن الكبار، وبرؼم إطبلق األلماب جزافاً، 

ً لتلن األلماب أو تلن الممارنات ولم ٌعبؤ بؤي  ؼٌر أن أبوبكر لم ٌلتفت ٌوما

ٌة تجاهه. وتمكن بلفمٌه من الحفاظ على هوٌة فنه وعلى امتداد مفاضبلت سلب

إبداعه وعلى الحفاظ على حب الجماهٌر العربٌة له دون التورط فً أي جدل فنً 

أو سٌاسً أو إعبلمً. وتلن لٌمة فنٌة أصبحت عصٌة على فنانً هذا الزمن. لٌمة 

ً ٌجمع وال ٌشتت ً استٌعابٌا ً اتساعٌا ٌوحد وال ٌفتت. ٌدخل  أن ٌكون الفن إنسانٌا

 السرور والبهجة على النفوس وال ٌستثٌر نعراتها وٌهٌج صراعاتها.

 

رحم هللا فنان العرب أبوبكر سالم بلفمٌه، وأنعم علٌه بجنان الخلد والواسعة،    

باتساع ما أسعدنا وأمتعنا وأشبع وجداننا بالفن الرالً والكلمة الجزلة واللحن 

حمه هللا فمد عاش لفنه واجتهد لجمهوره. امتلن ثمافة الفرٌد والصوت الهادر. ر

ً لطٌؾ المعشر وحلو المجلس،  ً متزنا موسوعٌة ال ٌعرفها الكثٌرون. وكان إنسانا

صاحب مبادئ وتوجهات عمبلنٌة وفذة كانت دلٌله فً اختٌاراته النوعٌة للروابع 
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نٌة والثمافة التً ؼناها وكتبها ولحنها لنفسه ولؽٌره والتً أثْرت المكتبة الف

العربٌة برصٌد هابل ٌصعب إحصاإه، وٌصعب أن نجد له بدٌبلً فً هذا المحط 

 الشاسع.
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 التطبٌع ال ٌمثلنا                                   

ً بتجرٌده من لضٌته؟ ومن ثم من هوٌته     هل تدرن معنى أن تصدم شخصا

لٌصبح فً النهاٌة ببل رسالة؟! ثم تطلب منه أن ٌسٌر منتصباً وأن ٌعٌش متزناً؟ 

هذا هو بالضبط معنى أن تمول للعربً بؤن المضٌة الفلسطٌنٌة لم تعد لضٌة العرب 

وٌتركونا وشؤنهم هم. ألن فً « ٌحلوا عنا»األولى، وأن على الفلسطٌنٌٌن أن 

وأننا أناس « مخالٌك ربنا»ا مثل بالً النهاٌة إسرابٌل صارت دولة طبٌعٌة مثله

 مسالمون ال نرٌد مشاكل مع أحد من أجل أحد آخر!!

 

أجٌال عربٌة ؼفٌرة درست فً مدارسها وتلمت عبر تلفازها وجرابدها أن    

االستعمار البرٌطانً فً مطلع ثبلثٌنات المرن الماضً سلّم فلسطٌن العربٌة 

ت. وأن تلن العصابات ارتكبت جرابم لمجموعة عصابات ٌهودٌة متعددة الجنسٌا

إبادة فً حك عشرات اآلالؾ من الفلسطٌنٌٌن وسلمت تلن العصابات بدورها، 

منازل الفلسطٌنٌٌن لدفعة جدٌدة من عصابات ٌهودٌة متعددة الجنسٌات، باعتبار 

أن أجداد الٌهود متعددي الجنسٌات سكنوا أرض فلسطٌن لبل الشعب الفلسطٌنً 

ثة آالؾ سنة!! أجٌال ؼفٌرة تعلمت أن إسرابٌل كٌان استعماري بما ٌزٌد عن ثبل

توسعً وأن بروتوكوالتهم تموم على تدمٌر أمة العرب، كما ٌحدث اآلن، ثم تولً 

ً لحلم إسرابٌل الكبرى. هإالء كٌؾ سنؽٌر  حكمها من الفرات إلى النٌل تحمٌما

ونحن أبناء الٌوم، لناعاتهم الٌوم، ونمول لهم إن ما سبك كبلم عفا علٌه الزمن 

 والٌوم صار ؼٌر؟!

 

لن ٌمبل أحد من أنصار إسرابٌل أن ٌتفوه أحد أحفاد السكان األصلٌٌن    

لؤلمرٌكتٌن وأسترالٌا بمنطك اإلرث التارٌخً لؤلرض الذي تهدد إسرابٌل وأمرٌكا 

ً بؤن اإلبادة العرلٌة التً مورست ضد السكان األصلٌٌن للعالم  به العالم. علما
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د لم ٌتجاوز المابتً عام، أي ٌمكن أال تكون لد سمطت بالتمادم!! لكن.. نحن الجدٌ

 العرب ٌُفّصل لنا ما ال ٌمبله العالم المتحضر لنفسه!

 

كثٌر من البلهثٌن خلؾ التطبٌع ٌظنون أننا مجموعة من المترفٌن فكرٌاً    

أن لهذه  الحالمٌن بالوحدة العربٌة الكاملة! هذا توصٌؾ ساذج. نحن، فمط، ندرن

الجؽرافٌا المشتركة استحمالاتها. وأن للموروث الثمافً الواحد الذي ٌربطنا، دون 

طلب شخصً من أحدنا، ٌفرض علٌنا إكراهات ال نستطٌع خوض مؽامرات 

تحدٌها. وأن علٌنا أن نفكر، ولو مرة واحدة فً تارٌخنا المعاصر، بمصلحتنا نحن، 

الكتل السٌاسٌة المشتركة فً العالم وبمستمبلنا نحن. وأن نتؤمل كٌؾ تتشكل 

لمصلحة الشعوب وتموٌتها وإؼنابها وتطوٌرها والحفاظ على سبلمتها وضمان 

مستمبلها. وهذا كله ال ٌمكن تحمٌمه لو انجرفنا نحن العرب بالتصرؾ، وكؤننا جزر 

صؽٌرة معزولة، تتوهم أنها لوٌة ومكتفٌة بذاتها. هذه ثوابت نحفظها وإن كنا ال 

 تحمٌمها. نستطٌع

 

بالتالً، ال ٌمكن ألجٌال العرب أن تمبل، ال من الناحٌة األخبللٌة، وال من الناحٌة    

البراؼماتٌة أٌضا، بالتطاع أرض عربٌة وتسلٌمها لمحتلٌن آخرٌن تحت أي ذرٌعة 

أو ضؽوطات. وعلٌنا التذكٌر أن المنطمة العربٌة محاطة بالطامعٌن باستعمار 

لتارٌخٌة باألحمٌة على تلن الجؽرافٌا، فهل ترضاه أراضٌه وأصحاب الحجج ا

ألرضن؟ المضٌة لضٌة مبدأ وثوابت تارٌخٌة ولومٌة وإنسانٌة. وإن كنا أمة تفخر 

بؤنها أمة المٌم واألخبللٌات والروحانٌات والكرم والشهامة، فكٌؾ نمبل على 

 للبٌعة؟أنفسنا أن تباع أراضٌنا وتشترى وأن نكون نحن الؽطاء الشرعً والمروج 

 

المفارلة، أن بعض العرب من أنصار التطبٌع عاشوا صدمة ال توصؾ نتٌجة     

التصوٌت األخٌر لؤلمم المتحدة بشؤن تؽٌٌر وضع المدس السٌاسً، حٌث صوتت 

النسبة الساحمة من دول العالم برفض المرار األمرٌكً بنمل السفارة األمرٌكٌة 

إنسانً وال ٌمبل أن ٌبدد حك للمدس. العالم ٌدرن أنه موضوع أخبللً و

الفلسطٌنٌٌن التارٌخً بوعد شخصً من السٌد ترامب حاكم ألوى بلد على الكرة 

 األرضٌة. فدول العالم مازالت تعتد بالمبادئ والثوابت اإلنسانٌة.
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فلسطٌن المحتلة هً لضٌة العرب األولى. والخراب الذي اجتاح بالً الدول    

صهٌونً لٌكون بوابة تدخل خبللها الهزٌمة النفسٌة العربٌة ما هو إال سٌنارٌو 

للعرب كً ٌبدلوا لناعاتهم ومبادبهم وٌمبلوا بؤي حل أو أي نتٌجة تخرجهم من 

األزمة التارٌخٌة الكبرى التً ٌعٌشونها والتً ولعت نتٌجة استمرار االحتبلل 

م المجانً الصهٌونً لؤلراضً العربٌة. وعلٌه فإننا لن نؽٌر ثوابتنا من أجل السبل

والباهت الذي ٌخدعوننا به. وسنبمى على العهد العربً بعروبة المدس وكل 

 األراضً الفلسطٌنٌة. والتطبٌع ال ٌمثلنا.
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 الضمٌر الجمعً والضمٌر الفردي..                

 خٌارات الماضً ورهانات المستك                

الثمافة »من مشكبلت الفكر العربً ترسٌخ كثٌر من أركانه على مفهوم        

والتراث العربً اإلسبلمً ٌعج بالنصوص الممدسة، والنصوص «. الجمعٌة

الثمافٌة واالجتماعٌة من لصابد ولصص شعبٌة وأؼنٌات ومبلحم وأدبٌات فلسفٌة 

توحٌد ألوان الجماعة، تحث على االجتماع والجماعة وتوطٌد العبللات الجماعٌة و

 وتمرٌب رإاها، وتوثٌك عراها، وتؤطٌر مفاهٌمها.

 

والثمافة الجمعٌة أو الوعً الجمعً أو الضمٌر الجمعً، مع مراعاة ما بٌن    

المفاهٌم االجتماعٌة السابمة من فوارق خاصة وعامة، تشٌر إلى المشتركات بٌن 

كما تشٌر إلى عملٌات الجماعة من عواطؾ وأحكام وأفكار وعادات سلوكٌة. 

التضامن اآللً وااللتحام التً تتم بٌن أعضابها. وهً سمات ٌرى علماء االجتماع 

أنها ؼالبة فً المجتمعات األلل تمدماً وتتبلشى فً المجتمعات المتمدمة التً تتمٌز 

 بالحرٌة الفردٌة والفكرٌة فً مختلؾ اتجاهاتها.

 

ة الحدٌثة ارتباكاً واضحاً فً ضبط مفهوم من أجل ذلن وجدنا فً أدبٌاتنا العربٌ   

الدولة واألمة. وفً أولوٌة توصٌؾ هوٌة تارٌخنا وأمتنا، هل هو تارٌخ عربً 

إسبلمً، بالتالً نحن أمة عربٌة إسبلمٌة، أم أن تارٌخنا إسبلمً بالدرجة األولى 
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ذي، عربً بلؽته ولٌادته، بالتالً نحن أمة إسبلمٌة عربٌة!! منشؤ هذا االختبلؾ ال

كثٌراً، ما تحول إلى خبلؾ، أننا منشؽلون بتحدٌد صبؽة الجماعة كً نتمكن من 

ً التً ٌجب أن تؽلب على الجماعة، ومن ثم  تثبٌت السمات العامة واألكثر شٌوعا

 فرز السمات الهامشٌة وإلضاإها من الجماعة.

 

فً تموٌة « ثمافة الجماعة»وعلى الرؼم من الدور المهم الذي نهضت به    

اإلمبراطورٌات العربٌة ودٌمومتها لبضعة عمود، ؼٌر أنها، فً مساحات 

اٌدٌولوجٌة وعرلٌة، سببت لها الكثٌر من األزمات التً توارثتها األجٌال حتى 

وصلت إلٌنا فتورطنا نحن الٌوم بتلن األزمات. حٌث ٌإدي اإلصرار المسري على 

ٌة تموم على رفض فً أمة ما إلى بروز نزعات فكر« ثمافة جماعٌة»ترسٌخ 

االختبلؾ والتنوع، وعدم لبول اآلخر بوجهة نظره وهوٌاته المتعددة. ومحاربة 

من ٌنالش ثمافة الجماعة أو ٌمترح تطوٌرها وتجدٌدها أو توسعتها، واتهامه بتهم 

الخٌانة واالنمبلب واالنسبلخ عن اإلجماع، فٌكون مصٌره نبذه وفصله عن 

الذٌن طردتهم المبابل العربٌة فً تارٌخها المدٌم، الجماعة شبٌها بمصٌر الصعالٌن 

 والذٌن كان بعضهم مصلحٌن مخالفٌن للثمافة الجمعٌة للمبٌلة.

 

لم ٌجد طرٌماً سالكة لٌتسلل إلى « الضمٌر الفردي»فً الممابل، فإن مفهوم    

فالضمٌر الفردي «. اتجاٍه اجتماعً عام»الثمافة العربٌة بما ٌكفً ألن ٌتحول إلى 

وم فً األساس على االلتزام بالمسإولٌة الفردٌة. وعلى حصٌلة الخبرات ٌم

االجتماعٌة واإلنسانٌة التً اكتسبها اإلنسان فً حٌاته بوعً وإدران فً مجتمع 

صحً. وهذه الخبرات تساعد اإلنسان وجدانٌاً على فهم المسإولٌة األخبللٌة 

الحك والباطل بناء على للسلوكٌات التً ٌنتهجها وسط مجتمعه وبذلن ٌمٌز بٌن 

وضعه فً المجتمع، وإجراء عملٌات تمرٌب للمٌم والمبادئ الضابطة للحٌاة العامة 

 للناس والحٌاة االجتماعٌة الخاصة باألفراد.

 

أنه رلٌب ذاتً ٌعٌنه اإلنسان على نفسه فً ؼٌاب « الضمٌر الفردي»وأهمٌة    

دات التً تفرضها الحٌاة رلابة المجتمع. وأنه خٌار فردي فً مواجهة المستج

االجتماعٌة والثمافٌة ٌختاره اإلنسان بما ٌتناسب مع خصوصٌته وال ٌنتظر فٌه 
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إجماع الجماعة لٌلتزم به حتى لو لم ٌمتنع به أو كان االختٌار الجماعً مزعجا 

 لخصوصٌة الفرد واحتٌاجاته.

 

ة السهلة. بالعملٌ« الضمٌر الفردي»إلى « الضمٌر الجمعً»ولٌس التحول من    

التً تؽذي السلوكٌات الجماعٌة « الفزعة»إنه ٌحتاج أدوات انتمالٌة تفرز أوالً لٌم 

السلبٌة المرددة لما تموله الجماعة دون وعً أو تفنٌد. ثم انتخاب المٌم الجماعٌة 

التً ال تتعارض مع الضمٌر الفردي، بل ترشده فً تمٌٌزه بٌن الخٌر الشر والنفع 

ملٌة اتزان بٌن ضبط سلون المجتمع وحرٌة الفرد فً التفكٌر والمضرة. ثم عمد ع

 واالختٌار واإلنجاز.

 

ثمة أمم تمكنت من االستمرار بموة واتساق وانسجام بالحفاظ على السمات    

الجماعٌة لها مثل الهند والصٌن، وثمة أمم أخرى استطاعت النهوض بموة 

لتمٌز الذاتً بٌن مكوناتها، مثل واتساق وانسجام بالحفاظ على الخٌارات الفردٌة وا

أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. وكل تجربة لها خصوصٌاتها. ففً أي اتجاه 

 ٌناسبنا نحن العرب أن نسٌر؟
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 سوق الثمافة                                  

ة ترتبط بالتركٌبة المزاجٌة واالجتماعٌة التً أن تحب الثمافة فتلن سمة وجدانٌ   

تمٌل لها وترؼب فً االنتماء إلٌها.وهً رؼبة ٌإدي تحمٌمها إلى اإلحساس 

ً فتلن مهمة ترتبط بالتركٌبة الشخصٌة لن  بالسعادة واالتزان. وأن تكون مثمفا

وباألسلوب الذي نشؤت علٌه وبالنمط االجتماعً الذي تمرر أن تعٌشه. وهو نمط 

عب ٌسبب لصاحبه إزعاجاً متواصبلً، فً البحث عن المعلومات الحمٌمٌة، أو عن مت

ًّ مع الذات الباحثة عن الحمٌمة  حمٌمة المعلومات، والدخول فً صدام أول

والمصدومة بما لد ال تتمنى كونه حمٌمة. ثم الخوض فً النماشات واالختبلفات، 

هام ولطٌعة، نتٌجة تعدد ولبول أي ردة فعل من اآلخرٌن أو تصنٌؾ أو حتى ات

 اآلراء والموالؾ.
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ً للبرامج الثمافٌة، ال ٌعنً، بالضرورة،     ً نهما أن تمرأ كثٌراً، أو أن تكون متابعا

أنن مثمؾ. الثمافة لٌست كماً متجاوزاً من المعلومات. والدراسات التً اختلفت فً 

واتجاهات  وضع تعرٌؾ للمثمؾ أكثر مما ٌمكن تعداده وبٌان مجاالت اتفالها

تباٌنها. المضٌة أن الثمافة تارٌخٌاً، وبرؼم إنجازاتها الباهرة وإنتاجاتها المفٌدة 

للبشرٌة، كانت ومازالت ساحة للصراعات الفكرٌة واالختبلفات اإلٌدٌولوجٌة. وفً 

كل عصر ومكان ٌتحول المثمفون إلى طبمة ال تخلو من النزاهة أو الخٌانة، ومن 

ٌات. لذلن فإن كثٌرٌن من عامة الناس ال ٌجدون فً تلن التضحٌات أو االنتهاز

 المساحة جاذبٌة، وال ٌرون فً طبمة المثمفٌن مكاناً للحٌاة فً سكٌنة ومتعة.

 

ومن أجل ذلن فمن ؼراببٌات عالم الثمافة أن تجد بٌن الفٌنة واألخرى من    

ال حب له على الساحة، فً الولت الذي ٌدرن من ٌعرفه أن « مثمفاً »ٌفرض نفسه 

ً ٌمارسه وال نمط حٌاة ثمافً ٌعٌش فٌه.  ً ثمافٌا فً الثمافة وعالمها، وال سلوكا

ولٌس مسوغ هذا الطرح تحوٌل الساحة الثمافٌة إلى ناٍد خاص وفرض تؤشٌرات 

دخول على مرتادٌه. ولكن المسوغ هو البحث عن الجاذبٌة التً لد ٌراها هإالء 

المثمفون »ستشراؾ نتابج تفشً ظاهرة فً الساحة الثمافٌة، وا« الطامحون»

، وأثرها على ثمة محبً الثمافة فً المإسسات الثمافٌة وفً الخطاب «األدعٌاء

الثمافً العام. ركزوا للٌبلً!! ستجدون المكتبات تعج بالمجموعات المصصٌة 

والرواٌات الضعٌفة والمهلهلة التً ٌنشرها أصحابها بكل ثمة، والتً ال ٌتوانى 

لبض ثمن طباعتها ونشرها، ومن ال ٌعجبه المنتج فٌرمً به فً أول  الناشر عن

سلة مهمبلت!! ركزوا أكثر فً كثٌر من الصحؾ، وبعضها صحؾ مرمولة، 

ستجدون أعمدة صحافٌة ال تستطٌع أن تفهم إلى ماذا ٌرمً كاتبها. ولن تفهموا 

 ً ممن  سبب تخصٌص مساحة لهإالء الكتاب. وسٌزداد اندهاشكم وأنتم ترون بعضا

تعرفونهم، وتعرفون أن ال لضٌة ثمافٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة تشؽلهم فً هذه 

الحٌاة لد صاروا أصحاب أعمدة صحافٌة!! وال ٌختلؾ المشهد كثٌرا فً 

المحاضرات والندوات. فلم ٌعد عجبا أن تحضر ندوة وتكتشؾ أن المتحدثٌن ال 

دثون عنه، وأن المعلمٌن عبللة معرفٌة أو مهنٌة تربطهم بالموضوع الذي ٌتح

والمنالشٌن ٌستمتعون بمنالشة موضوعات ثمافٌة ال ٌفهمون حٌثٌاتها وال ٌعرفون 

 منطلماتها. فما الذي ٌحدث بالضبط؟!!
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من المإسؾ أن تستثمر الثمافة فً صناعة النجومٌة الذاتٌة أو الؽٌرة، وأن    

والواسطات وإنتاج  تصٌر الثمافة، كؽٌرها، مإسسة تسٌر أعمالها بالمحسوبٌات

ؼٌر األكفاء لتصدر المشهد. وأن ٌصبح الهدؾ من العمل الثمافً مجرد نشاط 

سطحً ؼٌر جاد، ٌجنً صاحبه من ورابه نشر نشاطه فً الصحافة وملء ملؾ 

سٌرته الذاتٌة، وربما.. ترلٌة وظٌفٌة. من المحزن، فعبلً، أن تتحول الساحة 

ها منطك السوق. هذه المشكلة لدٌمة.. الثمافٌة إلى ما ٌشبه السوق وأن ٌحكم

صحٌح، وهذا الوضع لٌس جدٌداً. نعم.. ولكن خطورته الٌوم تتضاعؾ مع تراجع 

الحالة الثمافٌة الصحٌحة والصحٌة. ومع انحسار المراءة فً العالم العربً، ومع 

انخراط مإسسات ثمافٌة مدعومة من جهات خاصة إلعادة تشكٌل الثمافة العربٌة 

 وجٌه مسارها.وإعادة ت

 

كانت المبابل العربٌة تفرح بنبوغ شاعر، ومازلنا، الشاعر كان رأس هرم    

الثمافة وصوتها وإعبلمها، وفً المبٌلة ألؾ شاعر، وال تفرح المبٌلة إال بنبوغ 

واحد، وهكذا ٌجب. نحن نبتهج برواٌة محكمة، وبمصٌدة مإثرة، وبعمل سٌنمابً 

وة صاخبة بالطرح المؽاٌر. ولسنا معجبٌن مبهر، وبممال مختلؾ، وبحضور ند

بكثافة اإلنتاج وكثرة الكتاب وزحمة المتحدثٌن. ألن الزخم المزٌؾ ٌجبرنا على 

االنكفاء فً منازلنا، والعودة لمراءة ومشاهدة كبلسٌكٌات اإلنتاج الثمافً العربً 

 البدٌع.

 

 

                                             (27) 

 الرسالة الظبلمٌة التً لتلت مصطفى العماد                    

لٌلتها... كان النور على موعد مع الظبلم، وعلى عكس ما تحكٌه كل األساطٌر    

الدٌنٌة المدٌمة، فمد ؼلب الظبلم النور. فهل لهر الظبلم النور ألن الولت كان لٌبلً؟ 

المنطمة ظبلمه؟. كانت أو أن تلن اللٌلة كانت فصبلً من لٌل بهٌم طوٌل سٌلؾ 

صدفة، ثم صارت عبلمة، وبعد ذلن أصبحت داللة، أن ٌتواجد المخرج العربً 

العالمً مصطفى العماد فً ذات الفندق الذي استهدفه بعض إرهابًٌ الماعدة 

 .2115بتفجٌرات عمان فً خرٌؾ عام 
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النالمون كان لد مر عامان على سموط العراق فً ٌد االحتبلل األمرٌكً. استبدل    

على العهد الصّدامً المٌلٌشٌا الشٌعٌة ومجامٌع الماعدة بحزب البعث، فدبت 

كان «. الطٌر الطاٌر فً السما»الفوضى فً بلد كانت المبضة األمنٌة فٌه ترهب 

العراق بلد النور والصناعة والعلوم والكتب والجامعات والمستشفٌات والجسور 

ً منذ العه د الملكً، وكان العرالٌون ٌعكفون على الضخمة. كان رمزاً حضارٌا

تطوٌره جٌبلً بعد جٌل، حتى أوشن أن ٌؽادر ممعده فً مدرج الدول النامٌة وٌلتحك 

إلى ؼٌابات الجاهلٌة  2113بمٌدان الدول المتمدمة. ولكن... تم جره فً عام 

األولى، لتخرج منه كل الظبلمٌات الطابفٌة والفاسدة ومتعددة الوالءات التً 

 لك كاألشباح فً بالً المدن العربٌة.ستنط

 

اجتهدت المٌلٌشٌا الشٌعٌة فً عملٌات المتل على الهوٌة. وفً تطهٌر أؼلب    

مدن الجنوب من أي لون ٌخالؾ طٌفها. واجتهدت مجامٌع الماعدة بزعامة أبً 

مصعب الزرلاوي بالتفجٌرات فً المناطك الشٌعٌة وتهجٌر المسٌحٌٌن وتصوٌر 

افٌٌن الؽربٌٌن وبثها فً اإلنترنت. وواحدة من إنجازات تنظٌم لطع رإوس الصح

الماعدة، حسب اعترافه، إرسال فرلة تفجٌر الستهداؾ مجموعة من فنادق 

العاصمة األردنٌة عمان التً كانت مكتظة بالنازلٌن والمحتفلٌن ألكثر من سبب. 

مضٌفاً، وصادؾ أن كان هنان المخرج العالمً مصطفى العماد مع ابنته، فمتل 

 بموته، العار الثمافً والحضاري على شناعة الجرٌمة.

 

بدأ المخرج العالمً عرض فلمه العظٌم )الرسالة(. لدم الفلم  1976فً العام    

ً للحمبة التً أضاءت فٌها )الرسالة( الدمحمٌة صحراء مكة  ً وفنٌا ً تارٌخٌا عرضا

جسد الفلم دٌنامٌكٌة الصراع المسكونة حٌنها باألصنام والعبودٌة والمبلٌة والثؤر. 

بٌن الدٌن الجدٌد بمٌمه وشخوصه ونضاله، ولٌادات الجاهلٌة المكٌة بمٌادة هبل 

وهند بنت عتبة ووحشً. انتصر فلم الرسالة لئلسبلم وأنتج فً نسختٌن، واحدة 

عربٌة بممثلٌن عرب، وأخرى أجنبٌة بممثلٌن ؼربٌٌن وبطولة الممثل اإلٌطالً 

ً فً العالم اإلسبلمً والؽرب. الشهٌر أنتونً كو ً كاسحا ٌن. ولد حمك الفلم نجاحا

وإن عملت بعض لوى الظبلم المعششة فً بعض المفاصل العربٌة على محاربته 

كان مصطفى العماد ٌعرض فلمه العظٌم اآلخر،  1981ومنع عرضه. فً العام 
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ما كان  عمر المختار، الذي عرض فً نسخته اإلنجلٌزٌة باسم أسد الصحراء. ربما

لكل هذا العالم أن ٌضج بالتعرؾ على شخص الشٌخ المجاهد عمر المختار لوال فلم 

العماد. أبهرت شخصٌة المختار مبلٌٌن العرب والؽربٌٌن. شٌخ فً السبعٌن من 

ً معظمه من المشاة الحفاة، وللة منهم ٌمتطون الخٌول فً  عمره ٌمود جٌشا

الجٌش اإلٌطالً المدجج بالدبابات  مواجهة واحد من أعتى جٌوش العالم حٌنها،

والمدرعات والطابرات. لؽة الفلم والخطاب الوطنً والنضالً الذي عبرت به 

شخصٌات النضال اللٌبً، واإلنتاج الضخم المبهر فً عرض التباٌنات بٌن لوة 

الؽازي وصبلبة روح صاحب األرض جعلت الفلم ٌحٌا طوٌبلً على الشاشات 

 لٌة لد ٌجد العرب أنفسهم فٌه حتى فً هذه اللحظة.العربٌة. وصار بصمة نضا

 

نجح العماد رحمه هللا فً تعرٌؾ الؽرب بنور اإلسبلم، وعدالة لضاٌا االستمبلل    

العربً. وجعل مبدعاً عظٌماً مثل أنتونً كوٌن ممثبلً عنا وصوتاً لنا ووجهاً عربٌاً 

   بدع عربً استثنابً، أبٌض البشرة ٌطل على العالم بمبول كامل. مصطفى العماد م

سخر السٌنما لخدمة المضاٌا التنوٌرٌة، ومواجهة ثالوث الظبلم المتمثل فً عبادة 

األصنام وما وراءها من فلسفة، وفً اضطراب العبللة مع اآلخر الؽربً، وفً 

االستعمار الذي ٌجدد كل ٌوم شكله للبماء بمصالحه فً الوطن العربً. وكانت آخر 

صطفى العماد أن ٌنتج فلماً حول شخصٌة صبلح الدٌن األٌوبً طموحات المرحوم م

وتحرٌره لبٌت الممدس من االحتبلل الصلٌبً. ولكن نٌران الظبلمٌٌن لتلت العماد 

 الدٌن النورولم ٌر صبلح 

 

 

                                                (28) 

 الناخبٌن "داعوس" النابب و"لواطً"                         

ً أن ٌنشؽل المجتمع البحرٌنً بٌن فترة وأخرى بمضاٌا     أصبح أمراً اعتٌادٌا

ثم تتبدد كما ٌتبدد زبد البحر. ظاهرة تصعٌد تلن المصص « كم ٌوم»صؽٌرة تفور 

وإشؽال الناس بها، ثم إطفاإها فجؤة، ظاهرة « كم ٌوم»الصؽٌرة وتمطٌطها 

ؾ تبدأ المصة وما هً أدوات تسعٌرها ثم اجتماعٌة افتعالٌة تستحك الدارسة. كٌ

 كٌؾ تنتهً فجؤة كؤنها لم تكن؟



 

63 

 

 

ألزمة « الشعب»آخر ضجاتنا البحرٌنٌة: موضوع منالشة مجموعة من نواب    

تنمٌط مكٌفات الهواء للمٌاه وأضرار تلن المشكلة على البٌبة وجمال البلد. وكان 

 ب الذي ٌزدحم بما ٌمارب بٌت أحد النوا« داعوس»أحد النماذج المضروبة لذلن 

الضٌك وسط لهٌب الصٌؾ. « الداعوس»عشرٌن مكٌفاً تصب كلها مٌاهها فً ذلن 

صؽٌر على فتحة « هوز»مما حدا بسعادة النابب أن ٌمترح على الشعب أن ٌركب 

لتصب المٌاه فٌه، وٌتم التناوب على « الهوز»تحت « لوطً»المكٌؾ وٌضع 

 «!الداعوس»غ المكٌؾ مٌاهه فً بدالً من أن ٌفر« الموطً»تفرٌػ 

 

باللهجة البحرٌنٌة ٌعنً الممر « الداعوس»ولتوضٌح المصطلحات الشعبٌة فإن    

هو العلبة. « الموطً»ٌعنً أنبوب مٌاه، و« الهوز»الضٌك فً األحٌاء المدٌمة، و

، «الدواعٌس»وكلها عناصر تدل على الضٌك. ضٌك العٌش الذي ٌعانٌه سكان 

لتً ال تمكنهم من استبدال مكٌفات ال تنمط مٌاه بالمكٌفات وضٌك ذات الٌد ا

المدٌمة، وال تمكنهم من تركٌب الحوامل المصرفة للمٌاه مباشرة. وضٌك أفك 

 بعض المنالشات فً مجلس النواب التً تزٌد من ضٌك المواطن المتضاٌك أصبلً.

 

ٌها علٌنا أن نبلحظ أن مستوى هذه المنالشات ٌدور فً مرحلة شهدت ف   

ً فً األسعار، وتلوٌحاً  ً جنونٌا البحرٌن زٌادتٌن متتالٌتٌن ألسعار الولود، وارتفاعا

ً بإلؽاء مكافؤة نهاٌة الخدمة ورفع سن التماعد. وهً المضاٌا التً تشؽل  حكومٌا

وسكان الشالٌهات معاً. وعلٌنا أن نبلحظ أننا نمؾ على أعتاب « الدواعٌس»سكان 

ون فٌها هذا المجلس أمام جرد حساب لمنالشاته انتخابات نٌابٌة لرٌبة سٌك

وإنجازاته. ووسط كل الضجٌج الذي تم افتعاله فً لصص صؽٌرة، فإن أداء 

ً أمام لضاٌا الفساد الموثمة فً ملفات دٌوان الرلابة  المجلس النٌابً كان ؼاببا

 ً ً فً الدفاع عن الوضع االلتصادي للمواطن، وؼاببا فً المالٌة واإلدارٌة، وؼاببا

تمدٌم ممترحات جادة تمنع الناخبٌن بإعادة ترشٌح كثٌر من أعضاء هذا المجلس، 

المكٌفات حماٌة لبٌبة « هوز»ووضعها تحت « لواطً»مثلما ألنعتهم بحمل 

 فً أشهر الصٌؾ.« الدواعٌس»
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هذا الؽٌاب عن الدفاع عن حموق المواطن ووضعه ٌفسر لنا الحضور الكاسح    

لصمت عن المشكبلت الجوهرٌة فً المجتمع فتح الباب للمصص السطحٌة، هذا ا

للصخب فً الجدال على موضوعات ذات طابع شخصً ونفعً. هذا الفراغ ال 

المهٌجة على « البرودكستات»ومبات « توٌتر»ٌملإه إال الحسابات الوهمٌة على 

هواتفنا والتً تتعمد جرنا إلى زوبعات لضاٌاها المفتعلة، والتً تنتهً فجؤة دون 

 نهاٌة درامٌة واضحة.

 

والسإال الذي ٌطرح نفسه منذ بدأت أصوات المساجد ترتفع معلنة استعداد     

الجمعٌات السٌاسٌة الدٌنٌة لبلنتخابات، ومنذ بدأ الكثٌر من النواب إبراز أنفسهم 

على حساباتهم فً اللماءات العامة، ومنذ بدأت الجمعٌات السٌاسٌة تعمد 

تحالفاتها: هل سٌركز الشعب البحرٌنً فً اختٌار نواب  اجتماعاتها وترسم خرابط

ً للحالة البحرٌنٌة وٌملكون  المجلس المادم، بحٌث ٌختار مرشحٌن ٌمتلكون فهما

لؽة وخطابا ٌرلٌان ألن ٌخطبوا بهما تحت لبة البرلمان؟ هل سٌحاسب الشعب 

شة البحرٌنً بعض النواب الذٌن سٌعٌدون ترشٌح أنفسهم عن تمصٌرهم فً منال

الملفات االلتصادٌة والخدماتٌة واإلنسانٌة المرتبطة بلممة عٌشهم ومستمبل 

إلى « المواطً»أبنابهم؟ أم أن المجلس النٌابً المادم سٌطور من منالشات 

 الحدٌث عن برامٌل الممامة أمام األحٌاء الرالٌة؟

 

 

 

 

 

                                           (29) 

 السموط فً شبكة التواصل واالتصال                         

، حدثت نملة كبٌرة فً مجال اإلعبلم «2111»فً السنوات الملٌلة الممهدة لـ    

، لد بلؽت ذروتها فً اإلبهار وكسب ثمة مبلٌٌن «الجزٌرة»واالتصاالت. كانت لناة 

 العرب المتابعٌن لها. وكانت شبكات التواصل االجتماعً فً مستهل طرٌمها
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، ولع الكثٌرون «2111»لبلنتشار والتؤثٌر على الناس. ومع تفجر األوضاع سنة 

 حمٌمة « ما ظنوا أنها»فً وهم أنهم دخلوا عالم الحرٌة بتمكنهم من الوصول إلى 

األخبار، أو األخبار الحمٌمٌة، ولتمكنهم من التعبٌر عن آرابهم وتوجهاتهم دون لٌد 

 أو وسٌط.

 

، وخابت آمال مبلٌٌن «2111»وحات وتحركات موجات وما أن تؽٌر مسار طم   

العرب من المآل الذي انتهت إلٌه أحبلمهم وآمالهم، حتى تبٌن للمبلٌٌن المعجبٌن 

حجم الفبركات التً أنتجتها المناة، وكم األكاذٌب الكبٌرة التً « الجزٌرة»بمناة 

لعٌان الذٌن صنعتها، كما تبٌن حمٌمة العشرات من المحللٌن والمعلمٌن وشهود ا

وواكب ذلن سموٌط مدّوٍ لبعض النخب الفكرٌة التً أثرت فً «. الجزٌرة»جندتهم 

لناعة كثٌر من العرب لسنوات طوٌلة. وعلى الرؼم من تكشؾ دور بعض 

الحسابات اإللكترونٌة المعروفة أو ذات األسماء المستعارة على شبكات التواصل 

صً للحسابات اإللكترونٌة لم ٌفمدها االجتماعٌة، إال أن مٌزة االستخدام الشخ

شعبٌتها عند المواطن العربً، بل انجرؾ الستخدامها وفً االستعاضة عنها بعد 

 خذالنه من وسابل اإلعبلم الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة.

 

، وتناثر أشبلبها فً «2111»وبعد انكسار موجات ما سمً بالربٌع العربً    

بعد دخول المنطمة العربٌة فً موجة أجساد وللوب مبات اآلالؾ من العرب. و

، تحدٌدا، بدأت تتجلى ظواهر «2117»جدٌدة لم تتضح معالمها بعد بدأت من 

لوسابل اإلعبلم االجتماعً شكلت خطراً وخٌما على مستخدمٌها. فبؽض النظر عن 

كم األكاذٌب والتحرٌض والتوجهات السٌاسٌة والفكرٌة المشوهة التً جندت 

ات وآالؾ األشخاص، فإن استخدام ساحة اإلعبلم االجتماعً ألجلها آالؾ الحساب

 لئلضرار بالناس لد دخل مرحلة مملمة ؼٌر مسبولة.

 

بدأت أولى مظاهر اإلضرار بمستخدمً شبكات التواصل االجتماعً حٌن    

، واشتؽال حسابات موجهة من جهات معٌنة «2111»استمرت األمور بعد سنة 

شورات المدٌمة لكثٌر من الناس الذٌن عبروا عن بالتنمٌب فً التؽرٌدات والمن

موالفهم فٌها فً ظرؾ سٌاسً واجتماعً خاص، وفً حالة حماسٌة وانفعالٌة 

معٌنة، وتم استخدامها لبلبتزاز والتخوٌن والترهٌب. مما حدا بالبعض للعودة 
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لتؽرٌداته ومنشوراته المدٌمة ومسح الكثٌر منها. ثم تم تؤسٌس ما صار ٌسمى بـ 

، التً من مهامها افتعال األخبار «الذباب اإللكترونً»أو « لجٌوش اإللكترونٌةا»

وإؼرالها « الهاشتاؼات»أو التروٌج لؤلخبار والتوجهات بشكل منظم، وتدشٌن 

التً ٌدشنها اآلخرون « الهاشتاؼات»بآالؾ التؽرٌدات والمنشورات، أو احتبلل 

ن الجٌوش اإللكترونٌة بالحرب من أجل التشوٌش على أفكار اآلخرٌن. وتمٌزت تل

الشرسة ضد األفراد والدول واإلساءة ؼٌر المسبولة لآلخرٌن باستخدام أفظع 

األلفاظ والتعابٌر والخوض فً الخصوصٌات. مما جعل تلن البٌبة مكاناً منفراً ٌدعو 

لبلجتناب وترن المكان حكراً على تلن الجٌوش تعبر كما تشاء وتحتل موالع الرأي 

 لها فمط.

 

وآخر وسابل الترهٌب التً اجتاحت ساحة التواصل االجتماعً هو المدرة على    

اختراق الحسابات الشخصٌة أو األجهزة الشخصٌة لؤلفراد والتجسس على 

المحادثات الشخصٌة وتسرٌبها واستخدامها فً أؼراض سٌاسٌة وشخصٌة 

لسلون الذي ولانونٌة تهدد مستمبل األفراد المهنً والسٌاسً والشخصً! وهو ا

تفالم معه شعور األفراد بانعدام الحرٌة الشخصٌة وهٌمنة حالة التلصص 

والتجسس من لبل أفراد عادٌٌن لادرٌن على اإلضرار بؤشخاص، لد ٌكونون ؼٌر 

ناشطٌن، ولكنهم لد ٌدفعون ثمن ما ٌفكرون فٌه وما ٌنالشونه وما ٌمولونه فً 

 حٌز مؽلك ؼٌر علنً.

 

ً حالة الوهم بالحرٌة التً انتشى بها المواطن العربً إبان وبذلن تتبلشى تمام    ا

وٌتبلشى الوهم بوصول المواطن العربً إلى حمٌمة األحداث «. 2111»سنة 

والمعلومات الموثولة وهو فً منزله دون عناء التنمٌب والترجٌح والتدلٌك. وبعد 

ٌة فً أن كان المواطن العربً ٌحسب حساب األجهزة األمنٌة واالستخبارات

منالشاته العامة الجرٌبة وفً كتاباته العامة المتجاوزة للخطوط الحمراء، صار 

ٌخشى مجهولٌن ال ٌعرفهم، وال ٌعرؾ أهدافهم، وصار ٌحسب حساب المزاح أو 

التلمٌح أو ذكر أسماء معٌنة، أو التعبٌر عن تذمر ما أو الشكوى من موضوع ما، 

تخدامه لكسر الرأس ولطع اللسان، دون إذ باإلمكان التماطه وإعادة إنتاجه واس

 تدخل من األجهزة األمنٌة فً كل تلن العملٌة!!
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                                           (31) 

                          ً  الكبٌر كبٌر.. الكوٌت أنموذجا

شهر فبراٌر هذا العام مختلؾ فً الكوٌت. فبراٌر هو الشهر الذي عادت فٌه    

. ومن ثم صار 1991كوٌت بعد أن لاومت االحتبلل العرالً الؽاشم علٌها عام ال

فبراٌر شهراً ٌحتفل فٌه الكوٌتٌون بالتحرٌر، وٌستذكرون فٌه آالمهم وجراحهم 

 المدٌمة.

 

فً السنوات الطوٌلة الماضٌة رفع الكوٌتٌون فً كل شهر أؼسطس من كل عام    

هر أؼسطس بموجبه إلى شهر تمتلا تحول ش«. لن ننسى»شعاراً ٌحمل عنوان 

فٌه وسابل اإلعبلم والشوارع بصور الؽزو العرالً من دبابات عرالٌة ومبان 

متضررة وصور للمفمودٌن الكوٌتٌٌن. وتعكؾ المنوات الكوٌتٌة على عرض 

مماببلت لكل من كان حاضراً الؽزو من كتاب وصحافٌٌن وجنود ومواطنٌن كباراً 

ء والمفمودٌن. وكانت الثٌمة التً ٌعمل علٌها اإلعبلم وصؽاراً ومن ذوي الشهدا

فً هذا السٌاق هً استحضار ألم الؽزو كما ولع حٌنها وإذكاء آثاره كً ال تنطفا 

من الذاكرة ومن المخٌال الجمعً الكوٌتً. ثم ٌعود الكوٌتٌون لٌنعشوا ذاكرتهم 

بذلن على موعد كل  التً لم تنطفا بعد باحتفاالت التحرٌر فً فبراٌر فتبمى الكوٌت

 ستة أشهر مع ذكرى الؽزو العرالً المإلمة.

 

ولٌس من اإلنصاؾ لوم الكوٌت والكوٌتٌٌن على حالة االستحضار هذه، وإن    

كانت متواصلة لسنوات طوٌلة، فما مر به شعب مستمر مثل الشعب الكوٌتً من 

الذي كان  «لن ننسى»تشرد وخوؾ وعذاب ال داعً للمزاٌدة علٌه. إال أن شعار 

ٌحضر مع كل أؼسطس كان شعاراً ٌمكن من المحتمل أن ٌنبا عن مستمبل ؼٌر 

مستمر بٌن الكوٌت والعراق فً ظل الظروؾ اإلللٌمٌة المتؤزمة حالٌاً، وفً ظل 

انهٌار النظام العرالً، وانهٌار الدولة العرالٌة كاملة، واحتراق الشعب العرالً فً 

 أتون مؤساة سٌاسٌة وإنسانٌة.

 

فً فبراٌر من هذا العام عمد مإتمر إعادة إعمار العراق فً الكوٌت الذي جمع    

ملٌار دوالر على شكل مساعدات ودٌون واستثمارات لدعم االلتصاد  31فٌه مبلػ 
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العرالً. وبرؼم ما لد ٌراه البعض من عدم جدوى دعم نظام المحاصصة الطابفٌة 

الكرة األرضٌة، إذ إن االستثمار  فً بؽداد الذي ٌؽرق فً فساد ال مثٌل له فً

ً عن أي مساعدات وهبات. ولكن ما ٌهمنً هو  الطبٌعً لنفط العراق ٌجعله ؼنٌا

تؽلب الكوٌت على الجروح الؽابرة، فهً دابماً معروفة بطبٌعتها العروبٌة الداعمة 

 والمساندة للعرب فً محنهم وفً لضاٌاهم العادلة.

 

م العبللات العربٌة تخرج لنا الكوٌت فً حالة وفً الولت الذي تتؤزم فٌه معظ   

 مثل نمطة ضوء فً والع ٌزداد عتمةتمارب وتجاوز للمؤزق التارٌخً، بما ٌ

 

                                         (31) 

 ماذا عن انعدام األمن اإللكترونً؟!                       

اء مما ٌحدث من فوضى بدا استٌاء صاحب السمو الملكً ربٌس الوزر   

ً لكثٌر من المرالبٌن. سموه صرح ؼٌر مرة حول رفض  إلكترونٌة واضحاً وملفتا

الحكومة اإلساءة للمواطنٌن والتشهٌر بهم على شبكات التواصل االجتماعً بما ال 

ٌلٌك بمٌمنا البحرٌنٌة والعروبٌة. وبلوغ هذه المضاٌا أرولة مجلس الوزراء 

أس السلطة التنفٌذٌة دلٌل على أنها لد بلؽت مبلؽاً ؼٌر واستحواذها على تصرٌح ر

 معهود وأن هذه الظواهر ٌتعٌن على المعنٌٌن بها أن ٌضعوا حلوالً وحداً لها.

 

التً انضممت « الواتساب»ذات مرة علمت على لضٌة ما فً إحدى مجموعات    

سً فً هذا إلٌها مإخراً، فنصحنً أحد الزمبلء فً المجموعة أن أحتفظ برأًٌ لنف

الموضوع ألن شبكات التواصل االجتماعً لد أصبحت ملٌبة بالمتربصٌن الذٌن 

ٌنتظرون زالت اآلخرٌن لٌشهروا بهم. أجبته أن هذا الرأي لد أسهبت فٌه، أنا 

وؼٌري، فً ممال منشور، فؤجابنً أن الكتابة فً الصحافة شًء والتعبٌر فً 

 ر صحٌح فعبلً!!شبكات التواصل االجتماعً شًء آخر. وهو أم

 

من ٌتابع شبكات التواصل االجتماعً سٌجد أن بناها تتشكل وفك تنظٌم ربما    

ٌعكس بعض البنى التنظٌمٌة فً المجتمع، ولكنها بنى ترتد سلباً على سبلمة 
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المجتمع ومتانة تماسكه. إذ أفرزت البٌبة اإللكترونٌة مصطلحات جدٌدة مثل 

كٌة تمولعت فً دابرة النشر اإللكترونً ، وأعادت تدوٌر مصطلحات حر«مدون»

من الشخصٌات المجهولة « المدونٌن -النشطاء »وأؼلب «. ناشط»فمط مثل 

ثمافٌاً، والذٌن ال ٌمتلكون مواهب وال مهارات وال خلفٌات معرفٌة تجعل من 

المنطمً أن ٌكونوا أصحاب تؤثٌر ولدرة على توجٌه أفكار المجتمع. ولكن فً ظل 

تحول كثٌر من هإالء إلى رموز فً شبكاتهم وتمكنوا من « اإلثارة»هٌمنة فلسفة 

 جمع آالؾ المتابعٌن حول حساباتهم.

 

السلبً الذي مٌز حركة ما ٌسمى بـ « اإلثارة»وبتمصً بعض سمات أداء    

شبكات التواصل االجتماعً، ٌمكننا التمٌٌز بٌن نوعٌن من األداء « نشطاء»

ٌه هذه الحسابات األخذ بؤطراؾ المضاٌا الهامشٌة السلبً: األول هو نشاط تنتهج ف

« إثارة»فً البلد والمصص العابرة فً المجتمع وإعادة إخراجها وخلك حالة 

استهبلكٌة لها لبضعة أٌام أو أسابٌع الجترار ما ٌنشرونه. وهذا النشاط ٌستثٌر 

الحس الفضولً فً المجتمع فٌشؽل فراغ الكثٌرٌن وٌمؤل المجالس بالمصص 

الذي من أحد أخطر وظابفه أنه ٌستنزؾ الولت « التفاعل الوهمً»مك وٌع

باإلٌجابٌة االجتماعٌة، والوعً االجتماعً، واالنخراط فً « الوهم»والطالة فً 

 النشاط اإلٌجابً للدفاع عن لضاٌا الوطن ولٌم المجتمع.

 

عن وعلى الرؼم من مساوئ أثر النشطاء السابمٌن، ؼٌر أن سلبٌاتهم ال تخرج    

فضح سطحٌة الكثٌر من فبات المجتمع، والمساهمة فً زٌادة مساحة تلن 

السطحٌة بفتح المجال لمنالشة كل شاردة وواردة وإشران أكبر لدر من الناس 

 العادٌٌن فً الثرثرة.

 

ؼٌر أن الفبة الثانٌة من النشطاء ٌمثلون األكثر خطراً، وهم الذباب اإللكترونٌة.    

عناٌة فً موالع التواصل االجتماعً كاأللؽام. والوظٌفة أولبن الذٌن زرعوا ب

، ضد صاحب «حفلة زار»الموكلة بهإالء هً التربص لكل رأي مخالؾ، ثم إلامة 

الرأي. وال تتورع تلن الذباب البشرٌة عن الكذب والشتم واإلساءة إلى فبات 

وى المجتمع المختلفة وكٌل اتهامات السموط وخٌانة الوطن، بل ولد بلػ مست

اإلساءة إلى االتهام فً األعراض والخوض فً شرؾ الناس وأخبللٌاتهم بما ال 
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ٌمثل لٌم الشعب البحرٌنً وال ٌرلى إلى السلون اإلنسانً المتحضر بصلة. وفً 

« ببلن ووتر»وصؾ حكٌم أعجبنً تشبٌه أحد األصدلاء لهإالء بعناصر شركة 

 فً العالم االفتراضً. وممارسة الوظابؾ األمنٌة االرتزالٌة نفسها، ولكن

 

خطورة النشاط اإللكترونً المستذبب أنه ٌزعزع األمن فً منطمة افتراضٌة    

ً للتعبٌر عن الهوٌة الوطنٌة البحرٌنٌة.  صارت جزءاً من مساحة البحرٌن، ومكانا

حٌث ٌتم، بصورة ممنهجة، ضرب فبات المجتمع بعضها ببعض فً كل مرة بمضٌة 

وب فً التشكٌن، وبصورة مبرمجة، فً األفراد مختلفة، وحٌث ٌتم التنا

والجماعات. فٌنتهً الوضع إلى خلخلة التماسن المجتمعً وإعادة بناء العبللات 

باآلخر، واعتبار اإلٌماع « التربص»، وتنمٌة روح «الشن»االجتماعٌة على مبدأ 

ً ٌذود عن أمن الوطن وٌحمٌه من الخونة  بالشرٌن واإلضرار به عمبلً وطنٌا

منافمٌن المتخفٌن بؤلنعة متعددة. وهذه النتابج لٌست سمات تواصل اجتماعً، وال

بل مإشرات تفكن مجتمعً تستدعً من الجهات األمنٌة ومن المثمفٌن الحمٌمٌٌن 

التصدي لها كً ال تتعمك الشروخ االجتماعٌة أكثر « ولٌس النشطاء الفارؼٌن»

ب السمو الملكً ربٌس فً مجتمع صؽٌر ال ٌحتمل كل ما ٌحصل فٌه. للك صاح

الوزراء فً محله، وتصرٌحاته لها مسوؼاتها. فاألمن اإللكترونً الٌوم لم ٌعد ألل 

أهمٌة من األمن المجتمعً والسٌاسً وااللتصادي، إن لم ٌكن الٌوم، وفً هذه 

 الظروؾ.. األكثر خطراً 

 

                                          (32) 

 "العنؾ والممدس".. لراءة ثمافٌة                       

الؽرٌب أن العنؾ سمة بارزه لهذا العصر. سبب الؽرابة أننا نتذرع بالحداثة    

والعمبلنٌة واألنسنة. ومع ذلن نجد أن الحروب تتفشى بمدى لم ٌسبك له مثٌل فً 

العدد والعدة وشدة المسوة. وأن ظواهر العنؾ تتعدد من عنؾ جسدي إلى نفسً 

ً. وأن مجالها ٌتسع لٌشمل حاالت التنمر عند األطفال فً دور الحضانة إلى لفظ

والمدارس االبتدابٌة وحوادث المتل بالسبلح فً المدارس العلٌا فً الدول 

المتحضرة مثل أمرٌكا. مما ٌجعل الدراسات االجتماعٌة واألنثربولوجٌة حول 

 ً مرة، ومنحى  العنؾ تفصل فً دراسات موضوعات العنؾ، فتنحو منحى تارٌخٌا
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ثمافٌاً مرة، وأحٌاناً ال تستبعد اآلثار األسطورٌة والممدسة من الممارسات 

 الطموسٌة المإِسسة للممارسات العنفٌة فً والعنا المعٌش.

 

« العنؾ والممدس»من الكتب األكثر رواجاً هذه الفترة فً موضوع العنؾ كتاب    

ٌه من رافضً مواجهة الحمٌمة لرٌنٌه جٌرار. هذا الكتاب الذي سٌحشر بعض لارب

فً زاوٌة الرفض لمجرد الرفض. الكتاب فً بعض فصوله ٌطرح األسبلة البدابٌة 

األولى عن إنتاج حاالت العنؾ األولى فً التارٌخ التً كثٌراً ما عبرت عنها 

ً كما فعل  األساطٌر وكثٌراً ما لام األدب المستوحى من األساطٌر بتموٌهها. تماما

حٌن موه « أودٌب ملكاً »سرحً اإلؼرٌمً فً مسرحٌته العظٌمة سوفوكلٌس الم

ثم زواجه « الٌوس»حالة العنؾ فً أسطورة أودٌب المتمثلة فً لتل أودٌب ألبٌه 

من أمه بحبن تنالضات التراجٌدٌا فً بناء تناظري أخفى التكوٌن العنٌؾ فً 

لراءة ، حسب «النزوة»و« الؽضب»األسطورة وفً شخصٌة أدوٌب المبنٌة على 

 رٌنٌه جٌرار.

 

هً أن آلٌات العنؾ « العنؾ والممدس»واحدة من الجمل المفتاحٌة فً كتاب    

ً بهٍر أو  الفسٌولوجٌة للما تختلؾ باختبلؾ األفراد والثمافات، فلٌس أكثر شبها

إنسان فً حالة الؽضب من هٍر أو إنسان فً حالة الؽضب! هذا التوصٌؾ المنهجً 

مراءات اإلثنٌة أو التارٌخٌة ألعراق بشرٌة بالعنؾ دون ٌنفً أي وسم تسم به ال

ً أخرى بالسلمٌة دون سواها. وأحد الفصول المثٌرة فً  سواها، أو تسم أعرالا

ً فً المجتمعات البدابٌة.  الكتاب هو تفصٌل المإلؾ لمفهوم األضحٌة، خصوصا

دٌنٌة أو ألسباب « األضحٌة البشرٌة»حٌث بٌن الكاتب أن البشرٌة كانت تلجؤ إلى 

للصلح االجتماعً فً بعض مراحل الصراعات. وكانت تختار الفبات المجتمعٌة 

األلل ارتباطاً بالجماعة أو األلل رتبة فٌها مثل أسرى الحروب والعبٌد والمراهمٌن 

والمعالٌن والمجانٌن. ثم عوضت المجتمعات التضحٌة بالحٌوانات عن التضحٌة 

نات هً ألرب للجنس البشري من حٌث األلفة باإلنسان باختٌار فصابل من الحٌوا

ومن حٌث لربها وشراكتها للبشر فً المجتمعات الرعوٌة ومن حٌث إلمام البشر 

بالعاببلت المتفرعة المتعددة لكل فصٌل من الحٌوانات كؤنواع البمر والخراؾ 

وؼٌرها. والوظٌفة الربٌسة للذبٌحة الحٌوانٌة هً أنها البدٌل عن أعضاء المجتمع 

افة فً حاالت النزاعات وأعمال العنؾ الدموٌة مما ٌحمً هذه المجتمعات من ك
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    الفناء وٌضمن استمرار تناسلها. حٌث تكون بدٌبلً عن سفن الدماء البشرٌة فً 

 المجتمعات التً تتواضع على هذا العرؾ.

 

وهذا التوصٌؾ نجد له آثاراً فً بعض الدول العربٌة واإلسبلمٌة التً تمدم    

ذبابح كؤدوات صلح عند الخبلفات وؼٌرها. وٌفسر رٌنٌه جٌرار لجوء المجتمعات ال

البدابٌة للذبابح بؽٌاب المإسسات الفاصلة فً مسابل الصراعات مثل المإسسات 

المضابٌة. ثم ٌتطرق فً السٌاق نفسه إلى لراءة اجتماعٌة لوظٌفة الثؤر 

وم الثؤر بردع لاس لعملٌات ، التً كانت تسود بعض المجتمعات. إذ ٌم«اإلٌجابٌة»

المتل. ومن ثم طورت بعض المجتمعات آلٌات حفظ المجتمع من استمرار سفن 

الدماء بالثؤر إلى االستعاضة عن الدم البشري بالدم الحٌوانً. فً رحلة طوٌلة 

للبشرٌة للحفاظ على التعاٌش االجتماعً وحالة السبلم بٌن الفبات المتعددة التً 

 د.تعٌش فً مكان واح

 

من الممدس إلى االجتماعً من الدم « العنؾ والممدس»وأنا ألرأ فً كتاب    

البشري إلى الدم الحٌوانً، وكٌؾ عبرت الذبٌحة عن الرؼبات العنٌفة الساكنة فً 

النفس البشرٌة، ثم كٌؾ امتصت حالة الؽضب واالنتمام المجتمعً، تذكرت لصة 

إلى الرواٌات العربٌة نشبت  فاستناداً «. داحس والؽبراء»و« البسوس»حربً 

ً أو ٌزٌد. حرب البسوس  حربان طاحنتان استمرت كل واحدة منهما أربعٌن عاما

، فثارت المبٌلة «البسوس»اندلعت ألن فرداً ؼرٌباً رمى بسهم نالة امرأة تسمى 

لهذه الجرٌمة. والحرب الثانٌة اندلعت إثر عملٌة ؼش دبرت فً سباق خٌل، فعد 

العربً فً الرواٌتٌن ٌكشؾ أن « المتخٌل السردي»لة المتضررة. ذلن إهانة للمبٌ

الحٌوانات فً الثمافة العربٌة المدٌمة هً جزء من المجتمع وفرد من المبٌلة ولها 

االعتبار ذاته. وربما هذا ما جعل الدم البشري نظٌراً لها، وما جعل العوض الفاصل 

 المالٌة.« الدٌة»فً الحربٌن هو 

 

الفاصل للصراعات البشرٌة « الذبٌح»ر المتكافا فً نموذج الحٌوان التناظر ؼٌ   

المسبب للصراعات البشرٌة فً بعض « الضحٌة»عند رٌنٌه جٌرار، والحٌوان 

حكاٌات الثمافة العربٌة المدٌمة، ٌمودنا إلى أهمٌة دراسات الحكاٌات األولى 

ة العنؾ العربً المفسرة للعنؾ العربً األول وتتبع تطورها السردي لتفكٌن بنٌ
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المعاصر. ففً الدراسات الثمافٌة تعد الحكاٌات واألساطٌر مركبات هامة فً تفسٌر 

النظام الثمافً الذي تتجلى عنه السلوكٌات البشرٌة المعبرة عن الخصوصٌة 

 االجتماعٌة.

 

                                             (33) 

 ألنثى إلى المرأة العبدةمن اآللهة ا                        

 البدء والتحول ثم التؽٌٌر                               

عزٌزتً المرأة، والمرأة العربٌة تحدٌدا... فً ٌومن العالمً اسمحً لً أن    

أهمس لن بما ال ٌرٌد الكثٌرون لن أن تعرفٌه. فخلؾ الصورة النمطٌة التً ُرسمت 

مطٌعة متمثلة فً الزوجة الصالحة واالبنة  لن بحرفٌه كً تكونً، فمط، امرأة

البارة واألخت الوفٌة؛ ٌمؾ رجل ال ٌرى فٌن سوى مخلوق ُسخر له واستإصل من 

ضلعه األعوج لٌموم هو بدوره فً تموٌمه. فلم تكن شخصٌة سً السٌد التً 

أبدعها نجٌب محفوظ ابتكارا من خٌال نافر لكاتب منفصل عن والعه. بل كان سً 

خصٌة المهٌمنة على المجتمع، والشخصٌة التً تطورت عبر تارٌخ السٌد الش

طوٌل من اضطهاد المرأة لتتهذب للٌبل ، ولكن... دون أن تُشفى من اإلحساس 

 باألفضلٌة الجندرٌة على المرأة.

 

تشٌر الدراسات اإلنثربولوجٌة واآلركٌولوجٌة )علم اإلنسان وعلم اآلثار( أن    

ن األنثى. فمد رأى اإلنسان األول فً األنثى رمز )الَخْلك( المعبود األول للبشرٌة كا

فً عملٌات الحمل والوالدة والرضاع. لذلن عبََد عشتار آلهة الحب والنماء 

والخصب عند البابلٌٌن. وتعددت صور عشتار عند بالً الحضارات العظٌمة، 

تلن  وبمً رمز األنثى الحنونة المعطاءة هو الرابط بٌن اآللهات المإنثة فً

العصور. تلن السٌطرة األنثوٌة للمرأة على مجلس اآللهة جعل للمرأة مولعا 

متمدما فً المجتمع. فكانت هً ربة األسرة، وكان األبناء ٌنسبون إلٌها، والمبابل 

تُسمى باسمها. وكانت سمة االسم المإنث هً الطاؼٌة على أسماء الدول واألماكن 

 وحتى الرجال.
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واستمرارها وتعلمها الزراعة وتدجٌن الحٌوان تراجع  ومع تطور البشرٌة   

تصنٌؾ المرأة فً المجتمع لصالح الرجل. وتحول مولعها الممدس من كونها 

اآللهة إلى كونها أم اإلله. ومع تؤسٌس الدول والممالن ورسم الحدود نشؤت 

الحروب واحتاجت البشرٌة إلله الحرب لٌفصل بٌن البشر، فكان إله الحرب ذكرا 

عجز األنثى عن المٌام بهذه المهمة. ومع انتشار الحروب وتفرق البشر بٌن ل

منتصر ومهزوم ولعت فبة من البشر أسرى حروب فاختار المحاربون لتل الرجال 

واإلبماء على األطفال والنساء، وهنا ظهرت )المرأة العبدة( التً ٌتبادلها الرجال 

لعبودٌة وتجارة البشر، وكانت للمتعة والخدمة. شكلت الحروب المصدر األول ل

المرأة العبد األول، وصارت العبودٌة والنخاسة تجارة رابجة وشرعٌة، وتحولت 

المرأة إلى سلعة، وأتٌح للرجل من )تداولها( ما لم ٌتح للمرأة بسبب الطبٌعة 

البٌولوجٌة التناسلٌة لها. فتبلشى من المخٌال الجمعً للبشر صورة المرأة 

 ٌاة والخصب والنماء إلى المرأة الُمسّخرة لخدمة الرجل ومتعته.المعطاءة رمز الح

 

كان ذلن فً التصورات الوثنٌة األولى للذهنٌة البشرٌة... ثم تسربت من    

التفسٌرات األسطورٌة لؤلدٌان السماوٌة تصورات أكثر خطورة ساهمت فً تراجع 

الشٌطان أو الوضع االجتماعً للمرأة. فما ٌحكى عن دور حواء، متمثلة فً 

متحالفة معه، فً ؼواٌة آدم لمعصٌة هللا واألكل من الشجرة المحرمة، وما 

اخترعته الرواٌات فً أن لابٌل الترؾ جرٌمة المتل األولى فً التارٌخ حٌن لتل 

أخاه هابٌل فً صراع على الزواج من أخته، كلها رواٌات كرست صورة المرأة 

ي فً تصوراته التً لفها كثٌرا بالممدس )الخطٌبة(. ومع انسٌاق المخٌال الذكور

فً الرواٌات المخترعة عن دور المرأة فً ؼواٌة الرجل نحو الخطٌبة وخصوصا 

خطٌبة الزنا صار )جسد (المرأة هو الرمز األعلى للخطٌبة. ومن هنا تشدد الفكر 

االجتماعً الذكوري فً حجب المرأة وتحجٌبها ألن ظهورها بؤدنى سفور هو 

 ة الرجل وفتنته وولوعه فً الخطبٌة.مدعاة لؽواٌ

 

وعلٌن أن تعلمً ٌا عزٌزتً المرأة، أن خلؾ فكرة الؽواٌة والخطٌبة المإنثة    

ٌختبا المجتمع الذكوري التبرٌري الذي ٌسمح للرجل أن ٌخطا، وٌتهم المرأة 

بؽواٌته. وهو مجتمع ال ٌرى فً انحراؾ الرجل عٌبا أو جرٌمة، بل ٌرى فً بروز 

فً وجهة مخالفة وتحرٌضا على الفاحشة. واألمر فً حمٌمته ال ٌعدو أكثر المرأة 

من االنجذاب لفكرة فتنة المرأة وبراءة الرجل والتعلك بها. وإال... كٌؾ تجرأت 
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البشرٌة البدابٌة على عبادة األنثى ونحت صور اآللهة المإنثة عارٌة الجسد تماما 

لكثٌرون الٌوم ؼضبا عند نشر أو بارزة المبلمح الجسدٌة، فً حٌن ٌنتفض ا

صورة امرأة فً فضاء عام مكشوفة الوجه أو حاسرة الشعر أو أدنى من ذلن 

فؤلل؟!! وما سبب انتشار مماطع فٌدٌو كثٌرة لعملٌات رجم نساء متهمات بالزنا فً 

 أفؽانستان والسودان وؼٌرها، وانعدام ممطع مصور واحد لرجل زانً ٌُرجم؟!!

 

ارٌخٌة انحدرت وتبلورت وُصهرت فً حالة نفسٌة اجتماعٌة تلن األفكار الت   

ُسمٌت كراهٌة المرأة أو )المٌسوجٌنٌة(. التً تتمثل فً ازدراء المرأة والتعامل 

معها بعنصرٌة باعتبارها مخلولا ألل رتبة وأدنى فً التركٌبة العملٌة والنفسٌة 

ارٌخً تجاه المرأة والجسدٌة. وتكونت بموجب )المٌسوجٌنٌة( توجهات التمٌٌز الت

فً العمل والمجتمع واألسرة وؼٌرها. مما استنهض نشاط الجماعات النسوٌة 

لتفنٌد مركبات المظلومٌة التارٌخٌة ضد المرأة والمطالبة بحموق عادلة ومتساوٌة 

مع الرجل فً مختلؾ تفاصٌل الحٌاة التً تعمدت والتً تورطت فٌها النساء 

 سة العنصرٌة تجاهها لمصلحة خضوعهن للرجل.أنفسهن فً ازدراء المرأة وممار

 

وال ٌمكننا الزعم أن البشرٌة فً رحلتها الطوٌلة نحو التمدم والتحدٌث لد    

تجاوزت هذه األفكار. فما ولع حاضرا من عودة االسترلاق عن طرٌك تجارة 

الجنس أو تجارة األعضاء أو عودة نظام العبودٌة والجواري فً عالمنا العربً 

لٌس إال دلٌبل دامؽا على حنٌن دفٌن فً تضاعٌؾ النفوس البشرٌة لعودة  تحدٌدا

السٌطرة الكاملة على فبة واسعة من البشر والتحكم بها والتعالً علٌها والتسلط 

 على ألدارها.

 

ولٌس فً كبلمً السابك دعوة لحالة نسابٌة ندٌة مع الرجل. بل على العكس    

و التؤكٌد على عدم صحة أي تصنٌؾ تماما. فالمؽزى من العرض السابك ه

بٌولوجً أو سٌكٌولوجً ٌعطً أفضلٌة للرجل على المرأة. بل االثنان خلما 

متساوٌان فً لسمة العمل والجسد والنفس. ثم إن الموة تمتضً أن ٌتحمل كل 

مخلوق مسإولٌته الفردٌة تجاه أخطابه ونمصه وضعفه وانجراره خلؾ الؽواٌة 

كتمال البشرٌة ٌستلزم االعتراؾ بإنسانٌة متساوٌة والخطٌبة. وأخٌرا فإن ا
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ومتكافبة للمرأة مع الرجل والتجرد من التصنٌفات المتدنٌة للمرأة فً لدراتها 

 العملٌة والوجدانٌة والجسدٌة. وكل عام ونساء العالم بخٌر.

 

 

 

                                             (34) 

 فتنة الشخصٌة االنتهازٌة                             

ً ٌكتشؾ المرء أنه وبسبب الثمة الزابدة فً النفس أو التصورات     أحٌانا

للمبادئ والمٌم لد أهمل تعلم واستخدام مهارات كثٌرة فً حٌاته. بعض « الزابفة»

هذه المهارات ٌمكن أن ٌكون كالتولؾ أمام الشخصٌات المتعددة وتحلٌلها، وتؤمل 

ً إذا كانت تلن الشخصٌات كٌؾ تحمك ؼاٌاته ا وتصل إلى أهدافها. خصوصا

أن اللً ٌمشً صح هو الذي »شخصٌات ؼٌر مثالٌة تكسر المعتمد التملٌدي: 

 «.ٌصل!

 

من أنماط الشخصٌات التً أجبرتنً على التولؾ أمامها والتؤمل فً سلوكٌاتها    

ٌة فً الممام تلن الشخصٌة التً تضع مصلحتها الذات«. االنتهازٌة»نمط الشخصٌة 

ً إذا تضرر  األول. وال ٌعنٌها المصلحة العامة أو مصلحة اآلخرٌن. ولٌس مهما

ً ما أو تدهور الحال فً أي لضٌة. ومإشر  اآلخرون أو خسر المجال العام شٌبا

نجاح االنتهازٌٌن هو فمط الصعود الذاتً وجنً المكاسب الشخصٌة. ولٌس ثمة 

ٌعبر كل انتهازي عن سلوكه بما ٌتوافك مع  أسلوب واحد للشخصٌة االنتهازٌة. بل

 تركٌبته الذاتٌة ومهاراته ومواهبه، ومصادر االنتهازٌة المتوفرة أمامه.

 

إحدى صور الشخصٌة االنتهازٌة التً لابلتها فً حٌاتً شخصٌة المرأة تتمٌز     

شدٌد وفاضح. فهً كثٌرة الكبلم فً موضوعات متعددة ومختلفة. « فضول»بـ 

لى مد شبكة عبللاتها ألكبر مساحة ممكنة. وهذه الشخصٌة تبنً وتعتمد ع

االنتهازٌة على تمصً األخبار وجمع الحكاٌات ذات الداللة ثم ربط « فرصها»

خٌوط الرواٌات بٌن األخبار والمتحدثٌن لنسج مكابد تولع بؤكبر عدد من 
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لت األشخاص لفتح طرٌك سٌر خاٍل أمامها لتحمٌك أهدافها الخاصة. ومع الو

تتكشؾ مضار تلن الشخصٌة وٌعمد المحٌطون بها إلى الحذر وتجنبها فتدخل فً 

أطوار العزلة التً تجعلها أكثر مكراً وشراسة. ولكن.. فً النهاٌة تصل هذه 

الشخصٌة إلى نهاٌة أهدافها وٌرى الجمٌع كٌؾ تخطت الصفوؾ إلى الممدمة 

مكشوؾ. هذه وخلفت ضحاٌاها فً الخلؾ عاجزٌن عن مواجهة خطرها ال

الشخصٌة لرأت فً بعض الشخصٌات الفاعلة حب الوشاٌة والملك من المحٌطٌن 

وضعؾ الثمة فٌهم. ولرأت فٌهم بناء العبللات على اإلخبلص المابم على النفاق 

بدالً من العبللات المبنٌة على الصدق الوضوح. فاستؽلت الشخصٌة االنتهازٌة 

 ٌناسبها هً. مكامن الملك لتعٌد ترتٌب الموالع بما

 

الثانٌة شخصٌة أكثر ذكاء برؼم أن مواهبها ومهاراتها « االنتهازٌة»الشخصٌة    

لد تكون متدنٌة المستوى. إذ ال ٌحتاج تحمٌك أهدافها إال إلى الحذر والذكاء 

االجتماعً الجٌد. لابلت امرأة أخرى انتهازٌة أٌضاً، ولكن فترات صمتها طوٌلة، 

حول ما ٌدور. ال أعرؾ لها صدٌمات فً مجال عملها أو للٌلة الحدٌث والتعلٌك 

المجال العام. فهً تلتمط صدالات للٌلة جداً ومن اإلطار الخاص فً حٌاتها. لدى 

هذه الشخصٌة المدرة على تحدٌد نمطة الوصول بدلة فابمة وبرسم خط مستمٌم 

ً فً ؼٌر لابل للتفرع أو المٌبلن عن الهدؾ. هذا الخط المستمٌم لٌس مستمٌم ا

جوهره بل ٌتضمن الكثٌر من لضاٌا الفساد ومن اإلضرار باآلخرٌن وبالمصلحة 

العامة فً سبٌل الوصول إلى المآرب الشخصٌة، ولكن... فً هدوء وصمت ال 

ٌكتشؾ ما وراءه إال من عرؾ والترب من تلن الخباٌا. خطورة هذه الشخصٌة 

م بالتزامها وولارها وجدٌتها، االنتهازٌة أنها لادرة على التسوٌك لنفسها واإلٌها

 والتروٌج بؤن ما وصلت إلٌه هو نتاج االجتهاد والمثابرة والمدرات العالٌة.

 

أمام هذا النمط من الشخصٌات االنتهازٌة متعددة الصور ٌمع المجتمع فً فتنة    

ً أمام «. تحمٌك الهدؾ والمصالح» ففً حمٌمة والعنا المتردي لم ٌعد األفك رحبا

من خبلله. والسعة كل السعة ألصحاب « الشرٌؾ»خدمة الصالح العام والتنافس 

خصٌات الفاعلة اجتماعٌاً المصالح الشخصٌة الذٌن تتماطع مصالحهم مع الش

ً لتحمٌك أهدافهم الخاصة والشخصٌة. وفهم المرء للشخصٌات المختلفة  ومهنٌا

المحٌطة به والمدرة على تفكٌن سلوكها والؽور فً بواعثه ٌمكن الفرد من فهم 

النسك العام للمكان والمجتمع وٌضعه أمام الخٌار الحمٌمً فً التعامل مع طبٌعة 
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ى لناعاته ومبادبه، أم ٌنتهز الفرص وٌخوض كما ٌخوض الوضع: هل ٌنكفا عل

 االنتهازٌون؟!

 

 

 

 

                                           (35) 

 أعداء الصباح!                                  

السٌالة فً الشارع، « أخبلق»ٌا أخً وهللا فعبلً.. صار من الصعب أنن تلتزم بـ   

م بموانٌن المرور الرسمٌة نفسها. والسبب فً ذلن أن أخبلق فضبلً عن أنن تلتز

المجتمع اآلخذة فً التكشؾ حتى وصلت إلى سلون الشارع ومسؤلة لٌادة السٌارة 

التً تستطٌع من خبللها فهم أخبلق البشر دون أن تعرفهم أو حتى تنظر إلى 

 وجوههم.

 

إلى عملن فً ولت  أسوأ من ٌمكن أن تمابلهم صباحاً، وأنت خارج من منزلن   

ٌتٌح لن أن تصل دون تؤخر، هم أولبن السابمون الذٌن ٌخرجون من منازلهم، على 

عكسن متؤخرٌن، ولكنهم ٌجٌدون المفز من ضفة إلى ضفة، وٌبدعون فً تخطً 

مسارات الشارع، وبالتالً تؤخٌر المبكرٌن والملتزمٌن أمثالن. لٌصلوا إلى موالع 

تؤخٌر العشرات بسبب الحركات البهلوانٌة فً عملهم مبكرٌن، وٌتسببون فً 

 الشارع.

 

ألكثر من مرة ٌمكن أن تتؤخر عن عملن، أثناء ولوفن أمام إشارة ضوبٌة     

مزدحمة أو دوار خانك، بسبب العشرات من السٌارات التً تتدفك من جوانب 

مسارن واتجاه طرٌمن، مثل الرصٌؾ الرملً المحاذي للشارع أو المتسربٌن من 

مسار الثانً المإدي إلى طرٌك آخر. حٌنها تكون أنت والؾ بانضباط وسط ال

لاطرات من السٌارات تنتظر دورن لتتحرن فٌعمد هإالء المتسربون والمنتهكون 

للنظام على إبمابن فً مكانن دون حران بسبب سرلتهم لدورن ودور ؼٌرن. 
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هم. ولن ٌندى وسوؾ لن تإثر فٌهم أبواق العشرات من سٌارات الؽاضبٌن لتعطل

جبٌنهم من صفالة سلوكهم، بل سٌضحكون لدهابهم وسذاجة المنضبطٌن 

 «.وإن شاهلل محد وصل الشؽل ؼٌرهم.. وال ٌهمهم»المنتظرٌن. 

 

مخترلو االنتظام وسارلو الولت أشبه بالذٌن ال ٌحترمون طابور االنتظار لحجز    

خل أحدهم من الباب موعد أو لتخلٌص معاملة. تخٌل أنن تمؾ فً طابور ما وٌد

وٌتوجه مباشرة عند الموظؾ لٌنهً عمله وتبمى أنت والفاً فً المكان ذاته تنظر 

 إلٌه وهو سعٌد ومرتاح!

 

ال بد أن هإالء البشر عدٌمً اإلحساس ٌمتلكون لدراً ؼٌر طبٌعً من األنانٌة،    

ومن المدرة على التعدي على حموق اآلخرٌن دون أدنى شعور بالذنب وبجفاؾ 

شدٌد لماء الوجه. وال أعرؾ كٌؾ ٌصل هإالء إلى موالع عملهم مبكرٌن 

المتؤخرٌن فً النهابٌة. « السذج»وفخورٌن بإنجازهم ومتباهٌن على المنضبطٌن 

هذا النموذج من أعداء الصباح الذٌن ٌعكرون مزاجن ٌومٌاً بتجاوزاتهم وبتعطٌلن 

 تنتبه لهم دورٌات المرور وتؤخٌرن لما ال ٌمل عن نصؾ ساعة أحٌاناً، والذٌن ال

وال تضع لمخالفاتهم حداً، ٌعكسون سلون شرٌحة ال تفهم معنى النظام ومعنى 

 االحترام.

 

                                            (36) 

 أثر الفراشة لن ٌؽٌب.. رٌم بنا                           

نداحت وذابت على وجه وردة. كؽٌمة بٌضاء تبددت فً سمابها. كمطرة ندى ا    

فً هدوء ناعم رحلت رٌم بنا.. كفراشة مسافرة ساعة ؼروب سافرت رٌم. ٌوم 

وفاتها أعاد الجمهور اكتشافها. كثٌرون لم ٌسمعوا أؼانٌها، وسمعوا فمط ضجٌج 

الحزن بوفاتها. هً ابنة ولت ال ٌنتمً لهذا الزمن. هً صورة الجدات العربٌات 

 عهد له بالنزق. تحس أن رابحة األرض تفوح من عطرها، فً زي الشباب الذي ال

ً وحباً  وأن لوة الصخور المعمرة فً الجبال والودٌان تؽذي للبها الممتلا حنانا

وأمبلً وضحكات تداعب طٌور الفجر. هً ابنة المضٌة وصوتها الذي صدح والذي 



 

81 

 

ح ٌسؤل ما اختفى ثم رحل. هً نؽم فلسطٌن األلٌؾ الؽرٌب والمؽترب فً والع أصب

 معنى فلسطٌن؟ ولماذا فلسطٌن؟!

 

اختارت المطربة الفلسطٌنٌة رٌم بنا األصعب. اختارت الوطن والمضٌة    

ً فعبلً. حٌن تعتلً رٌم  واإلنسان. اختارت أن تكون النموذج. فكانت لوناً مختلفا

المسرح وتؽنً تجسد فلسطٌن بثوبها الفلسطٌنً الموشى وحلٌها الفضٌة العرٌمة 

تها الراسخة وصوتها العذب الجسور. هً ال تؽنً بولار األساتذة األولٌن وولف

حٌن ٌجلجلون الساحات بؤؼانً األوطان. وهً فً داللها وخفة روحها أمام 

المٌكرفون ال تعرؾ االبتذال واالفتعال. رٌم بنا نمط من الفنانٌن الملتزمٌن الذٌن 

والشعبوٌة، تلن المعادلة  هجرتهم الشهرة واستوطنوا ألصى النمٌضٌن: النخبة

الصعبة التً ال تتمنها إال رٌم بنا ومن سار فً ذن الدرب العسٌر من الفن الجاد 

والهادؾ. ؼنت رٌم لصابد كبار شعراء فلسطٌن، وؼنت الشعر الصوفً، واألؼانً 

وبكلٌبات « السوق»وبمظهر « السوق»الشعبٌة. ولو أنها ؼنت بمنطك 

ن مطربً العرب خاطفً األضواء والحفبلت لربما كانت واحدة م« السوق»

 والسهرات والفضابٌات.

 

صراعها مع مرض السرطان كان فصبلً صلباً فً سٌرتها واستمراراً لمماومتها    

ً لمتابعٌها  ً ومإلما ً منعطفاً محزنا الؽزاة والطؽاة واألشرار. ولكنه كان أٌضا

اومة. كان ٌعز على ومحبٌها الذٌن عاٌشوا انهٌار جسدها ووثبات روحها المم

محبٌها مشاهدة رٌم الجمٌلة الحلوة تفمد شعرها مرة ثم تستعٌده وٌنطفا ضوء 

خدها مرات ثم ٌشرق. وربما شعر كثٌر من محبٌها باالنكسار حٌن خسرت صوتها 

فً نوبة شلل أحبالها الصوتٌة، فً حٌن شعرت رٌم أنها على موعد مع معركة 

ً تذهلنا المرأة التً تسكن مماومة جدٌدة علٌها أن تخوضها وأ ال تخسرها. دابما

الموة أعمالها كنٌران بركان ٌرفض أن ٌنطفا. شخصٌاً.. شعرت بهزٌمة مرٌرة 

حٌن عرفت بفاجعة فمدان رٌم لصوتها السماوي. ثم شعرت بهزٌمة أكبر حٌن 

شاهدتها تعلن أن ذلن لن ٌثنٌها عن الؽناء وعن األمل وعن التفاإل وعن 

الذٌن ال نعٌش ذان العالم من المآسً نبدو أكثر هشاشة من سكانه.  المماومة. نحن

 فطوبى ألهل المآسً ما أعظمهم.
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فً ٌوم إعبلن وفاتها ؼدت رٌم بنا مكتملة على نحو ٌلٌك بموتها. كل الذٌن لم    

ٌسمعوا بها عرفوا سٌرتها دفعة واحدة، وانجرفوا فً دهشة مباؼتة. دفعة واحدة 

تواصل االجتماعً والموالع اإلعبلمٌة مماطع ألؼانٌها تدفمت فً وسابل ال

ومماببلتها وأفبلمها المصٌرة، فكان ٌوم وفاتها مٌبلداً جدٌداً وبعثاً مظفراً تماوم فٌه 

المدر األكبر.. الموت. لروحن السبلم ٌا رٌم ولجسدن الراحة والنعٌم، والخلود 

  لصوتن ما صدح األفك باسم فلسطٌن.

 

 

 

 

                                        (37) 

 ابِن حٌن تحتاج البكاء                        

متى بكٌت آخر مرة؟ بالتؤكٌد سٌكون ردة فعلن استنكار هذا السإال المشإوم.    

فلٌس منا من ٌحب البكاء لٌسجله ضمن مذكراته، ولٌس منا من ٌحب استحضار 

 ع.لحظات الحزن واأللم التً امتزجت بالدمو

 

عبللتنا نحن البشر بالبكاء عبللة ألم ونشٌج وتمطع شؽاؾ الروح. للة هم الذٌن    

ٌعبرون عن فرحهم بالبكاء. وٌصعب علٌنا أن نفهم كٌؾ ٌفكن البكاء ممراته فً 

جزر األحزان لٌعٌد تموضعه فً لحظات السعادة الفارلة! كٌؾ تحتل الدمعة 

ا بالسعادة؟! تلن أحجٌة لن تجٌب عنها المالحة مكان الضحكة العذبة فتشرق عٌونن

ؼٌر لصص البكاء التً تصٌر متحكمة ببرمجة النفس على نحو ٌخرجها عن 

 سٌطرتنا.

 

كثٌرا ما بكٌنا حزناً ولهراً ووجعاً. بكٌنا أمام من نحب فرداً أو مجموعة لنشكو    

ً فً التخفٌؾ عنا. وحٌن عّز من ٌستحك ً فً المشاركة والتماسا أن  حزننا وطلبا

ٌشاهد وجوهنا تتشرخ بالدموع بكٌنا فً عزلة. ربما ألجؤتنا لسوة الحٌاة، مرة، 
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ألن نبكً أمام أحدهم طلباً للعطؾ. ربما شفعت لنا الدموع مرة، وربما شعرنا أننا 

 نجلس على كرسً المتشفى به مرات.

 

عنا، فً مجتمعنا... علمونا أال نبكً، فالبكاء طفل هش بداخلنا علٌه أن ٌكبر م   

ثم ٌتبلشى. علمونا أن البكاء للنساء فمط. فتعلم رجالنا المسوة والِؽلظة وكبت 

مشاعر الضعؾ الطبٌعً وافتعال الجلد المبتذل. ثم علمونا أن البكاء انكسار للمرأة 

ال ٌجدي بعده لملمة زجاجها المتناثر. فؤي جمال فً مزهرٌة ُجمعت أشبلإها 

، فؤصبن االكتباب واالضطراب والتعبٌر ؼٌر بالصمػ؟! حتى النساء هجرن البكاء

المتزن عن انفعال فجابً أشبه باالنفجار! آبار من الدموع الجوفٌة تسكن أعمالنا 

وتكاد تثور كالبركان التابك ألعٌننا التً استبدلت الدموع بمطرات ترطٌب الجفاؾ. 

ب، نحن نحن لم نعد نبكً ألننا سعداء، وألن حٌاتنا لد صفت من كل هم وألم وكر

لم ننمطع عن البكاء ألن الحٌاة وهبتنا كل ما رؼبنا فٌه وطمحنا إلٌه. نحن فمط 

نماوم البكاء بكل لوانا العاطفٌة. وتمكنا من بناء جدار عازل ال تخترله الدموع إال 

 حٌن تتصدع بعض زواٌاه بفعل رٌاح المعاناة العاتٌة التً تذٌب الحجارة.

 

ن البكاء دون تردد أو تفكٌر. الحظت أنهم ال ٌبكون أحٌانا.. أحسد الذٌن ٌجٌدو   

ً ما ٌعبرون عن انفعاالتهم بالؽضب والضحن والصراخ أو حتى  فمط. إنهم دابما

الرلص. إنهم متصالحون مع ذواتهم بصورة مذهلة، ٌواجهون بها المجتمع 

 والمحٌطٌن بهم بإثبات عاٍل ألنفسهم.

 

نستسلم للبكاء حٌن ٌطرق أبواب وأظن أن علٌنا أن نستعٌد دموعنا وأن    

وجداننا. فمشاعرنا التً تسربلت بدروع من حدٌد لد تعبت وتحتاج أن ترتدي 

 ألمصة من حرٌر تشؾ عن انفعاالتها وتكشؾ مكبوتاتها.

 

                                            (38) 

                                      ً  التابب عابد طِربا
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فجؤة عاد من جدٌد.. ٌعلن توبة ثانٌة بعد األولى. ٌبدأ من حٌث بدأ سابماً، و   

ولكن بعد أن تبدل جلده مرتٌن، وتؽٌرت هٌبته مرتٌن، وامتلن سٌرتٌن فً عالمٌن 

ً محفوفاً بحب المبلٌٌن، وعاد ولد خذل جٌبلً بؤكمله.  مختلفٌن. ؼادر مكانه نجما

لدرته على إعادة الندى لتلن الحمول  لماذا عاد بعد أن أحرق أرضه؟ هل ٌثك فً

التً أزهرت على ولع صوته؟ ربما ٌستطٌع.. ولكن من ٌتابع ردود الفعل إلعبلن 

عودته ٌجد ال شًء، ال ترحاب وال رفض، ذلن البلشًء هو صوت الرٌح الؽرٌبة 

حٌن تهب من النوافذ المكسورة لبٌت هجره أصحابه دون أن ٌحافظوا على أمن 

 لحٌن عودتهم. ألنهم باختصار.. لم ٌخططوا للعودة. البٌت وسبلمته

 

لصة إعبلن المطرب الشهٌر العتزاله الفن مشهورة ومشهودة وموثمة بكل    

ً المنصرمة  وسابل تواصله وتواصل الذٌن احتضنوا اعتزاله. فً العشرٌن عاما

ن كان هذا المطرب واحداً من ألمع مطربً العرب وأكثرهم تمٌزاً وأكثرهم حباً م

الجمهور. عرؾ هذا المطرب باألؼانً شدٌدة الرومانسٌة واألداء الرالً الملتزم. 

لم تكن مفاجؤة الجمهور ونماد الفن فً إعبلن المطرب اعتزاله وتوبته عن الفن. 

فذلن خٌار شخصً وحرٌة ٌحك لكل إنسان أن ٌرسم بها ما بمً من أٌامه. بل 

لعمل اإلرهابً وتؽٌر لؽته من كانت الصدمة بتوجه فنان الرومانسٌات إلى ا

األؼانً الرومانسٌة إلى خطاب الكراهٌة والتحرٌض والتمٌٌز. وتطور األمر حتى 

تورط هذا الفنان فً لتال على هامش حرب ال عبللة له فٌها. واألكثر ؼرابة أن 

هذا الفنان عاد مرة أخرى وأعلن توبته الثانٌة من ضبلله الجدٌد ولرر استبناؾ 

 الؽناء.رحلة الفن و

 

ً أجد صعوبة فً تمبل االستماع ألؼنٌة رومانسٌة جدٌدة لهذا     أنا شخصٌا

والرٌح تلوح بشعره « البنجابً»المطرب. صوته الهادر وهو ٌرتدي الزي 

ً على مخٌلتً أكثر من صوته الدافا وهو ٌتبادل المماطع  األشعث صار مهٌمنا

الناجح بعد أن « الدوٌتو»عثت الؽنابٌة مع بعض الفنانات فً أجمل أؼانٌة التً ب

نسٌناه منذ زمن طوٌل. وأجد صعوبة بمزج عالم الدم الذي انخرط فٌه بعالم الورد 

الذي ٌرٌد العودة إلٌه. نحن البشر ال نمتلن إعادة برمجة عواطفنا وأفكارنا 

وتوجهاتنا كٌفما أراد اآلخرون. والذٌن ٌمنحون أنفسهم حك التبدل والتؽٌر 

 م أال ٌتولعوا أننا مازلنا فً المكان نفسه!واالنمبلب علٌه
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ً على ضرورة فصل سٌرة المبدع عن الحكم على     فً خطابنا النمدي نإكد دابما

عمله. علٌنا أال نتؤثر بمولؾ شخصً أو أٌدٌولوجً نسمطه على العمل اإلبداعً 

م ونحرؾ به معاٌٌر الحكم الموضوعً بناء على إمبلءات ذواتنا. فاإلبداع هو عال

الخٌال والتممص والتناص األفكار من عالم آخر ال ٌجٌد كل البشر الوصول إلٌه. 

ولكنً أجد األمر صعباً فً هذه المضٌة. لذلن ٌبدو انتظار عودة هذا الفنان لعالمه 

األول مثٌراً بعد تجربته الصعبة. فهل سٌتمبله جمهوره من جدٌد؟ هل ستستمع إلى 

؟ هل ستؽفر له الفبات التً هاجمها وأثار الكراهٌة أؼانٌه كل الفبات كما كان سابما

 ضدها؟.. سنرى.

 

 

 

 

                                       (39) 

 الجٌل الذي سٌفمد ذاكرته                      

حٌن كنت طالبة فً المدرسة كنت مضطرة لحفظ جدول الضرب البسٌط والمتمدم    

ٌها فً مرحلة التعلٌم األساسً كانت تعتمد على ألن عملٌات الحساب التً كنا نجر

الحساب الذهنً. وكنت أحفظ أرلام هواتؾ جمٌع من أتصل بهم مع أرلام 

التحوٌبلت لؤلرلام الخاصة بموالع األعمال أو المستشفٌات أو ؼٌرها. والٌوم أنا 

أحفظ فمط رلم هاتفً الشخصً وبعض األرلام السرٌة لحسابات محدودة تخصنً. 

مرة أواجه طارباً تمنٌاً أضطر دابماً لتجدٌد األرلام السرٌة لحساباتً على  وفً كل

 ، ألنً ببساطة ال أحفظ أي رلم منها!!«انستؽرام»و« فٌس بون»و« توٌتر»

 

أشعر بالرعب فعبلً وأنا أشاهد البرامج المبِشرة بالذكاء االصطناعً واألفبلم    

ً أشعر بالطمؤنٌنة ألن عالماً التً تبث المهام الجدٌدة لروباتات المستمبل . أحٌانا

ً ربما لن ٌسعفنً العمر كً أنؽمر فٌه أو أستثمره. أن  ً جدٌداً متطرفا أوتوماتٌكٌا

، أو أن تستبدل مولع «ذكراً كان أو أنثى»تتحدث مع روبوت فً صورة إنسان 

إنسان من لحم ودم بروبوت أكثر ذكاء وكفاءة هو أمر مرعب ال أعرؾ لماذا 
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هذا الكم من المعجبٌن بالمستمبل األوتوماتٌكً. ومازلت أبحث عن كتاب  ٌستمرإه

أو ممال ٌفسر لً الفلسفة التً تمؾ خلؾ هذا االختراع وما ٌترتب علٌه من 

أسلوب مٌكانٌكً فً العٌش. هل هً فلسفة التخلص من البشر وتملٌل أعدادهم 

سر ذلن سهولة منهم؟ وهل ٌف« ؼٌر األذكٌاء/ وؼٌر النافعٌن»والمضاء على 

اندالع الحروب وبساطة فكرة أن ٌموت اآلالؾ ثم مبات اآلالؾ ثم المبلٌٌن من 

البشر فً النزاعات المسلحة وما ٌتبعها من مجاعات وهجرات وموت على 

 الطرلات وفً البحار؟

 

فً المستمبل األوتوماتٌكً المتطرؾ سوؾ تسٌر السٌارات والمطارات بل وحتى    

ٌكٌاً دون الحاجة إلنسان ٌتحكم فٌها. وسوؾ ٌُستبدل الخدم فً الطٌارات أوتومات

البٌت بالروبوت الذي سوؾ ٌؽسل وٌطبخ وٌعتنً بالصؽار وكبار السن 

والحٌوانات لوحده وبإدران عال لمهامه اإلنسانٌة المعمدة. المصانع سوؾ تستؽنً 

 ً ً وذاتٌا دون الحاجة عن العمال وتستبدلهم بروبوتات تإدي جمٌع المهان تلمابٌا

لساعات راحة وعطبلت سنوٌة، ودون المحاججة على رفع الرواتب وتحسٌن 

ظروؾ العمل. سوؾ ٌموم الروبوت بعملٌة تدرٌس الطلبة فً المدارس والمعاهد 

والجامعات، وسوؾ ٌُجري العملٌات الجراحٌة المعمدة عوضاً عن الجراحٌن. وال 

دسٌة والطبٌة تحللها األجهزة الذكٌة داعً ألن نُذكر بؤن كثٌراً من البٌانات الهن

وتمدم النتابج لكل من المهندسٌن واألطباء وتملً علٌهم ما ٌتوجب فعله أو اتخاذه 

من لرار. نحن نتكلم عن بعض والعنا فً هذا المثال. المملك مستمببل أن الروبوت 

هو من سٌحلل كل تلن البٌانات وسٌتولى بنفسه إجراء المطلوب وال حاجة حٌنها 

 لئلنسان.

 

ماذا ستكون وظٌفة اإلنسان فً ذلن المستمبل األوتوماتٌكً؟ هل له حاجة فً    

أن ٌتعلم الطب والهندسة وأن ٌعمل معلما أو ٌتعلم الطبخ أو ٌتعب نفسه فً 

االعتناء بالحدٌمة؟ وماذا سٌكون دور هذه األعداد الؽفٌرة من البشر التً لن تجد 

عة الروبوت وبرمجته والتعامل معه. إذا كنا لها وظابؾ ؼٌر معرفة كٌفٌة صنا

نسٌنا أرلام الهواتؾ ولم نعتد نهتم بمهارة الحفظ الذهنً ألن كل شًء أصبح 

مخزنا فً هاتفنا المتنمل معنا. وإذا كانت مهارة الكتابة بخط جمٌل لد تدهورت مع 

ننا فً ، فإ«بضؽط األزرار والشاشات»األجٌال الحالٌة بسبب االعتماد على الكتابة 

المستمبل األبعد للٌبل... للٌبل فمط... ربما ننسى كٌؾ نفتح الباب ولن نحتاج لتعلم 
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المٌادة وفهم لوانٌن المرور ولن نصبح بحاجة إلى حفظ الطرلات. سوؾ تتعطل 

لدراتنا العملٌة ومهاراتنا األدابٌة واحدة تلو األخرى ألننا لم نعد بحاجة إلى لوانا 

 ل لنا كل شًء.البشرٌة فالروبوت سٌح

 

والسإال المسٌّس الذي مازال خٌالً الفعال، الذي مازلت أستخدمه ولم أعوضه    

بجهاز ذكً حتى اآلن، ٌسعفنً ألن أطرحه: من سٌحكم األرض؟ ومن سٌسن 

الموانٌن لمن؟ هل سٌستمر البشر فً حكم األرض؟ وهل سٌسنون لوانٌن تنظم 

أم أن الروبوت سٌحكم األرض؟ عمل شعوب الروبوت.. الروبوتات وحمولهم؟ 

 وسٌسن الموانٌن لتنظٌم حٌاة المخلولات البشرٌة الخارجة عن السٌطرة ؟!!!

 

 

 

 

                                           (41) 

 خلؾ ألبٌة المختبرات.. الجٌل الجدٌد من البشر                

لمستمبل المملك الستخدامات ا« ماذا لو..؟!!»فً األسبوع الماضً تناول عمود    

ً بؤفبلم الخٌال  الذكاء االصطناعً، ومخاطر تطوٌر الروبوتات. األمر ٌبدو شبٌها

العلمً المدٌمة التً تصورت الكابن اآللً وهو ٌحتل الكرة األرضٌة وٌحكم البشر. 

ومن ثم ٌنخرط البشر فً المماومة والعمل على التحرر من لبضة الروبوتات. وفً 

 فبلم والتصورات كان الحال ٌنتهً بحروب كونٌة مدمرة.كل تلن األ

 

ثمة خٌال من نوع آخر جال فً ضمٌر البشرٌة، ولكن فً مضامٌن الحكاٌات    

الشعبٌة واألساطٌر.. أن تعثر على ترٌاق الشباب وتتجرعه فتمفز من عمر 

ً نحو منتصؾ العشرٌنٌات، أن تُنعم عصا سحرٌة على فتاة محدودة  السبعٌن شابا

الجمال بجمال باهر ال عبللة له بشكلها السابك. تلن الثٌمات الخٌالٌة هً لٌد 

البحث والتصنٌع فً مختبرات سرٌة فً بعض دول العالم. والحرب على أشدها فً 

بٌن أمرٌكا والصٌن وبعض الدول األخرى. بما « الهندسة الوراثٌة»استثمار فتح 
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نة وؼٌر األخبللٌة، كما ٌصفها بعض لد ٌهدد مستمبل البشرٌة بالنتابج ؼٌر اآلم

 المعترضٌن على تلن األبحاث.

 

مفهوم الهندسة الوراثٌة مفهوم شاع فً منتصؾ التسعٌنات مع توسع البحث    

وأسس لعهد جدٌد »AND » فً هذا المجال، الذي انتهى بفن الشفرة الوراثٌة 

هو االسم « ةالهندسة الوراثٌ»من األبحاث والتجارب العلمٌة. وٌمصد بمصطلح 

الجٌنات « إعادة صٌاؼة»الذي ٌطلك على جمٌع التمنٌات التً تموم بتعدٌل أو 

التً توجد فً خبلٌا كل الكابنات الحٌة، والتً هً عبارة عن « الموّرثات»

شٌفرات تحمل وتنمل معلومات كٌمٌابٌة تحدد خصابص وصفات الكابن إنساناً كان 

ً أو نباتاً. وٌهدؾ ذلن  أساسا إلى تحمٌك منافع كثٌرة للبشر. « تعدٌلال»أو حٌوانا

ولد تم فعبلً تطبٌمها على المحاصٌل الزراعٌة والحٌوانٌة والصناعات الؽذابٌة 

المختلفة والمعدلة وراثٌاً. كما تساعد تلن التمنٌات على عبلج بعض األمراض 

ساهم الجٌنٌة واألورامٌة، وكشؾ التركٌبة الصحٌة والتارٌخ المرضً للسبللة بما ٌ

فً تصنٌع نوع العبلج المناسب خصوصاً لؤلمراض الوراثٌة. وتفٌد تلن التطبٌمات 

كذلن فً عملٌات زرع الخبلٌا فً حال فمدان عضو معٌن أو التعرض لحرق أو 

 تشوهات.

 

وأخذت هذه األبحاث تتطور فً اتجاهات لد تبدو مملمة وؼٌر متولعة. منها    

ري بنسب ؼٌر طبٌعٌة. بعض المراءات تجارب تعمل على زٌادة الذكاء البش

التحلٌلٌة تسلط الضوء على ظهور بعض األطفال، دون الخامسة، فً البرامج 

التلفزٌونٌة بذكاء استثنابً، ٌشرحون فٌه عملٌات جراحٌة وهندسٌة، وٌصورون 

الفضاء وكؤنهم عادوا من رحلة حمٌمٌة إلى هنان، وٌحفظون كماً هاببلً ومعمداً من 

وتفسر تلن المراءات المدرات ؼٌر الطبٌعٌة ألولبن األطفال بؤنهم ربما  المعلومات.

 ٌكونون نتاج تجارب تعدٌل البنى الجٌنٌة إلنسان المستمبل.

 

من جهة أخرى، تشٌر بعض التسرٌبات لؤلبحاث السرٌرٌة إلى عمل الباحثٌن    

تؽٌر على البحث عن الجٌن المسبب للشٌخوخة والعمل على تعدٌله. بالتالً سٌ

، وهً األمراض «أمراض الشٌخوخة»مسار العبلج الطبً بحٌث لن ننشؽل بعبلج 

الناتجة عن دخول أجهزة الجسم وخبلٌاه مرحلة الضعؾ واتجاهها نحو التعطل. بل 
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نفسها التً ستصبح مرضاً « عبلج الشٌخوخة»ستعمل المعالجات المستمبلٌة على 

ً ٌمكن مواجهته وٌمكن تطعٌم األطفال ض ده، وٌمكن تلمٌح الحوامل لحماٌة عادٌا

األجنة منه! وهذا ٌتماطع مع تسرٌبات لدراسات أخرى تفصح عن سعً العلماء 

لتحسٌن صحة البشر بحٌث ٌصلون إلى عمر المابتً عام أو أكثر! والتسرٌبات 

األكثر صدمة هً التً تفصح عن أن الهدؾ النهابً لبعض هذه األهداؾ هو 

لى المسببات الجٌنٌة له! نحن هنا نمؾ على آخر والمضاء ع« الموت»محاربة 

 مراحل الخٌال البشري فً تارٌخه الطوٌل.. فكرة الخلود والتشبث بالحٌاة!

 

تشٌر إلى أن « تعدٌل الشفرات الوراثٌة»إحدى الدراسات المعارضة ألبحاث    

 العبث الجٌنً للسبللة البشرٌة لد ٌإدي إلى انمراضها. فالدراسات اآلركٌولوجٌة

المنمرض بٌنت أن الشفرة الوراثٌة له تؽٌرت عبر « الماموث»لسبلالت حٌوان 

 آالؾ السنٌن مما أدى إلى ضعفه وعجزه عن االستمرار فً الحٌاة.

 

مثل هذه التسرٌبات والتمارٌر أدت إلى تداعً فاعلٌات كثٌرة فً الؽرب على    

خطٌر على مستمبل المستوى الدٌنً والثمافً واالجتماعً لبحث هذا الموضوع ال

البشر، وتوصٌؾ أفك تطبٌماته توصٌفاً دٌنٌاً وأخبللٌاً. وسن الموانٌن المنظمة له 

للتجارب السرٌرٌة مجهولة الؽاٌات « السري»واستشراؾ مخاطر االستمرار 

والحٌثٌات. وطرحت، فً العدٌد من المإتمرات، مخاوؾ من تمكن تلن األبحاث 

بهدؾ المتاجرة بها. واالنخراط فً عملٌات  السرٌرٌة إلى إنتاج أعضاء بشرٌة

وتعدٌل الخرابط الوراثٌة لكثٌر من البشر. والتوجسات األكثر « تحسٌن النسل»

للماً هً ما ٌمكن الوصول إلٌه من إنتاج أجٌال جدٌدة من البشر بسمات خاصة 

من « أمٌنة»تخرج البشرٌة عن خصوصٌتها وعن إنسانٌتها. وتمكن جهات ؼٌر 

 جامٌع البشر المصنعٌن جٌنٌاً فً أؼراض تجارٌة وعسكرٌة ال إنسانٌة!استؽبلل م

 

العلم الذي أسعد البشر طوٌبلً، ربما ٌدخل مرحلة التطرؾ والجنون. كان هدؾ    

عصر األنوار، وما أنتجه من فكر الحداثة سٌادة العمل والسٌطرة على الطبٌعة. 

ن الفبلسفة، انزالق تلن الحداثة وكانت بداٌة انهٌار فلسفة األنوار، عند العدٌد م

فً الحركات االستعمارٌة واستعباد شعوب المستعمرات وسرلة ثرواتهم، ثم 

السموط فً براثن حربٌن عالمٌتٌن أُنتج فٌهما السبلح النووي واستخدم إلبادة 
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آالؾ البشر وتدمٌر عشرات المدن. فهل ٌودي العمل بالبشرٌة فً نهاٌة المطاؾ؟ 

 كل هذه المنجزات العلمٌة إلى عصر ما لبل الحضارة؟!وهل ٌعٌدها بعد 

 

                                             (41) 

 المثمؾ ال ٌمثلنً!                                      

اثنان اختارا أن ٌنفصبل عن بعضهما خطؤ. المثمؾ والجماهٌر. لٌس، فمط، فً    

ً بعدده الرتبً لنلمً علٌه ببلبمة خٌباتنا عالمنا العربً / الثالث الذي  نتذرع دابما

وعجزنا، بل حتى فً الؽرب الذي كان المثمؾ فٌه رابد التنوٌر، وصاحب المنهج، 

ومجدد الفلسفات. ومؽٌر اتجاه السٌاسات. ولٌست السلطات السٌاسٌة والدٌنٌة 

لمسكٌن، ا»واالجتماعٌة هً التً على خبلؾ، وحدها، مع المثمؾ. ولكن المثمؾ 

ً المتمولع ٌعٌش أزمة مع جماهٌره، أو الماعدة الشعبٌة المستهلكة « وأحٌانا

 للثمافة.

 

ٌمع مفهوم الجماهٌر فً مساحة شاسعة ومتنالضة تتناول معناه وتتداوله. بٌن    

ومؽٌرته « صانعة التارٌخ»الفكر الٌساري الماركسً الذي عرؾ الجماهٌر بؤنها 

الطبمٌة المسٌطرة على العمل والمجال االجتماعً.  بمدرتها الضاؼطة وموالعها

الثورة »وأن وظٌفة المثمؾ هً تعببة الجماهٌر ولٌادتها وتوجٌهها فً اتجاه 

ً معادٌاً «االجتماعٌة ، وبٌن السسٌولوجٌا البنٌوٌة التً رأت فً الجماهٌر حراكا

الة ، ووصفتهم بالرعاع والؽوؼاء والهمجٌة. وضربت لذلن أمثلة بح«للنظام»

الجنون التً تنتاب الجماهٌر بعد تعببتها بخطاب زعٌم سٌاسً أو دٌنً، وحالة 

الهٌجان التً تعتري الجماهٌر المشجعة للفنانٌن والفرق الرٌاضٌة. وإذا انحزنا 

إلى المفهوم الماركسً فإن الجماهٌر استشعرت أنها منٌت بخٌبات كبٌرة من 

م ٌتمكن حراكهم من تحمٌمها، ومن عجز المثمفٌن الذٌن شحنوا وجدانها بمثالٌات ل

المهٌمنة على العالم وأخطرها « المادٌة»تلن األفكار عن الصمود أمام الموى 

ً فشٌباً من احتشادها حول المثمؾ، «. رأس المال» لذلن تفككت الجماهٌر شٌبا

وانصرفت لشؤنها. ثم دخلت الجماهٌر عصر الذاتٌة وأصٌب طٌؾ كبٌر منها 

ً دون لراءة كتاب أو ممال، ودون  بالنرجسٌة وتبنى كل فرد رأٌه ومولفه وأحٌانا

تحلٌل أو دراسة، فتحمك المفهوم البنٌوي للجماهٌر فصرنا نعٌش أحٌانا فً سٌاق 
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وؼوؼابً ٌسوده بعض الجهلة والمؤجورٌن من الذٌن ال عبللة « همجً»ثمافً 

 لهم بالثمافة.

 

اركها ضده، وألساها معركة لممة أما المثمؾ، فبعد انتصار كل السلطات فً مع   

العٌش والحٌاة االجتماعٌة المرٌحة. وبعد سموط كل المشارٌع التً انتمى إلٌها 

ودافع عنها، فمد أصبح ٌعانً من التهمٌش الرسمً والشعبً. فً بادئ األمر 

انزوى المثمفون فً نخٍب تمثلهم وتستبعد الجماهٌر أو العامة التً لم ٌعد ٌلٌك بها 

النوعً للمثمفٌن. ثم تفككت النخب الثمافٌة هً األخرى بفعل الصراعات الخطاب 

الفكرٌة التً كانت أصداء لصراعات سٌاسٌة واجتماعٌة وصار كل مثمؾ ٌؽنً فً 

فضابه لوحده. فبرزت ظواهر ثمافٌة/إنسانٌة تهدد كٌان المثمؾ مثل دخول بعضهم 

انتحار بعضهم، وخضوع بعض فً العزلة االختٌارٌة وإصابتهم باالكتباب وأحٌاناً 

للتدجٌن من لبل السلطة ولصالحها. فاتسعت مسافة عدم الثمة بٌن المثمؾ 

 والجماهٌر.

 

مازال أؼلب المثمفٌن ٌعٌشون بوصفهم نخبوٌٌن. الهوة الكبٌرة التً تتسع ٌوماً    

، عممت حالة االنفصال بٌن المثمؾ والمجتمع. أخطر «الناس»بعد ٌوم بٌنهم وبٌن 

ٌعٌشها المثمفون الٌوم هو عجزهم عن مواجهة الكوارث الكبرى التً أزمة 

ً أزمة الدٌممراطٌة والشراكة السٌاسٌة والمجتمعٌة وكوارث  نعٌشها خصوصا

الحروب والصراعات الداخلٌة واإلللٌمٌة وانهٌار المٌم اإلنسانٌة وعلى رأسها لٌمة 

مؾ والعمل الثمافً عن إنسانٌة اإلنسان. ومن السذاجة المبول بذرٌعة فصل المث

السٌاسة، فالسٌاسة بوصفها مجموعة أفكار وتصورات هً نتاج ثمافً، ولٌست 

ً أو خصوصٌة اجتماعٌة ضٌمة!! هذا الحال أدى إلى انكشاؾ  ً متعالٌا فكراً ممدسا

المثمفٌن أكثر أمام الجماهٌر حٌث أظهرت أن المثمؾ لٌس إال فرداً من بٌنهم ال 

ً و ً فكرٌا ً وال لدرة لدٌه لطرح أفكار تؽٌر هذا الوالع. ٌملن مشروعا ال إصبلحٌا

بالتالً.. ما مبرر تفرده أو تمٌزه عنهم فً الزمن الذي أصبحت فٌه كل المعارؾ 

والمعلومات مضؽوطة فً كتب وأفبلم ٌمبض علٌها أي إنسان بٌن كفه على جهاز 

 إلكترونً؟!
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أو على األلل، ٌنظر إلى أحٌانا تشعر أن المثمؾ ٌتصرؾ وكؤنه كابن علوي،    

هذا كً ال نستخدم تعبٌر البرج العالً المدٌم »األرض من سطح منزله 

الذي خسره « التؤثٌر»أضؾ إلى ذلن احتبلل فبات كثٌرة مولع «. والمستهلن

المثمؾ مثل المطربٌن والمؽردٌن ومشاهٌر وسابل التواصل االجتماعً. المثمؾ 

.. للة هم الذٌن ٌمدون أٌدٌهم لٌلتمطوه. صار أشبه بالكتاب المصفوؾ على الرؾ

وللة هم المثمفون الذٌن رؼبوا فً البماء وسط صخب المجتمع دون أن ٌفمدوا 

سماتهم النوعٌة. ودون أن ٌتورطوا مع السلطات الضابطة لئلٌماع االجتماعً 

النمدي »الذي لد ال ٌإمن به المثمؾ. للة من المثمفٌن تمكنت من ممارسة الدور 

مستفٌدة من المنجز الحضاري التمنً والفنً. للة من المثمفٌن من « سولًأو الر

حافظت على العٌش الثمافً المشترن مع مختلؾ فبات المجتمع، دون تعاٍل وبسعة 

صدر، مع اآلراء المخالفة ؼٌر المنهجٌة واالنفعالٌة والفبوٌة. وهذه هً وظٌفة 

ٌجهر بؤن المثمؾ لم ٌعد  المثمؾ لدٌماً وحاضراً. وفً مواجهة والع اجتماعً

 ٌمثل المجتمع

 

                                        (42) 

 ماركس حًٌّا.. الفلسفة ال تموت                         

أوالً، هذا الممال لٌس فً مدٌح كارل ماركس. فعلى الذٌن تؤهبوا، كعادتهم،    

وجٌا والدوؼمابٌة واألفكار التً عفا لتكرار تعلٌماتهم التملٌدٌة ذاتها، عن اإلٌدٌول

علٌها الزمن أن ٌعودوا السترخابهم وٌحلوا تؤهبهم. ثانٌاً، لٌس من بدٌل التصادي 

وفلسفً عن الماركسٌة ؼٌر الرأسمالٌة التً ال ٌتؤهب فرٌك الهجوم على 

اإلٌدٌولوجٌا والدوؼمابٌة لنمدها وتحلٌلها، وإٌجاد بدٌل موضوعً ووالعً عنها. 

لٌوم نعٌش أشرس مراحل الرأسمالٌة التً تماوم األورام المستشرٌة فً فنحن ا

بولوعها « شخصٌاً »تنبؤ ماركس « حتمٌة»جسدها، والتً نبتت من تنالضات 

 وكؤن هللا كشؾ عنه حجب الؽٌب لبل أكثر من مابة وخمسٌن عاماً.

 

مرور مابتً الذٌن فوجبوا باالحتفاء ؼٌر العادي فً الؽرب، هذا العام، بمناسبة     

عام على مٌبلد كارل ماركس. ال ٌعرفون أن ماركس ؼادر مولعه فً الممبرة منذ 

مع األزمة االلتصادٌة العالمٌة لٌجلس على كرسٌه الوثٌر وٌذكر الناس  2118عام 

بموالع تنبإاته االلتصادٌة فً البٌان الشٌوعً وفً كتاب رأس المال وؼٌره من 
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لؽرب ثروة فكرٌة وإنسانٌة لابلة إلعادة المراءة التراث الفلسفً الذي ٌعتبره ا

والؽرب ٌعٌد لراءة تراث كارل ماركس لراءةً  2118والترجمة والتفسٌر. منذ عام 

جدٌدة تستمٌم ومعطٌات العصر الراهن. كان ماركس لد تحدث عن كل التنالضات 

عظم. الحالٌة التً تعٌشها الرأسمالٌة والتً ستإدي إلى االنهٌار االلتصادي األ

فكرة فابض اإلنتاج التً تتوحش الرأسمالٌة فً بلوؼها وارتطامها بتراجع 

االستهبلن نتٌجة سٌاسات رفع الضرابب وزٌادة الدٌون. ما أسماه ماركس 

الذي سٌنتج عن زٌادة مكننة العمل والذي « الجٌش االحتٌاطً من البطالة»بـ

ثبٌت األجور. تراكم الثروات ٌمابله تملٌل أعداد العاملٌن وزٌادة ساعات العمل وت

فً ٌد أفراد محدودٌن واتساع رلعة الفمر وتبلشً الطبمة الوسطى. كانت هذه 

تجلب السخرٌة حٌن كانت الرأسمالٌة فً شبابها الٌانع الٌافع تتدثر « األفكار»

باإلنتاج الؽزٌر والتمدم العلمً وارتفاع مستوى دخل الفرد فً الدول الرأسمالٌة. 

فً أوروبا الشرلٌة تترنح بفعل الفساد « التجربة الماركسٌة األولى»وحٌن كانت 

 واالنتهازٌة ومحاربة الرأسمالٌة والتٌارات المحافظة لها.

 

فً الؽرب بسبب الحاكمٌة المطلمة « وفلسفته»ماركس « أفكار»انبعثت    

للرأسمالٌة على العالم. والرأسمالٌة لٌست نظام اللجوء المرٌح ومدفوع األجر 

لذي تمتاز به فرنسا والسوٌد. ولٌست نظام الهجرة المبهر الذي ٌُمكن أبناء الجٌل ا

الثانً مباشرة من الوصول إلى سدة الرباسة كما فً ألمانٌا وأمرٌكا. الرأسمالٌة 

هً العوامل التً تمؾ خلؾ ما ٌبدو أنه دولة الرفاه فً الؽرب. حمٌمة الرأسمالٌة 

مازالت تمارسه دول الؽرب فً صورة خفٌة تموم تكمن فً االستعمار الجدٌد الذي 

على وضع الٌد على ثروات العالم الثالث والسٌطرة على الهٌكلٌة السٌاسٌة 

وموالع اتخاذ المرار. مناجم الذهب والحدٌد واأللماس والنفط وؼابات البلوط 

واألخشاب والكاكاو والمهوة والمنافذ البحرٌة الهامة كلها تمع تحت سٌطرة 

وفً هٌبة ؼٌر مباشرة للدول الرأسمالٌة. استحالة التحول الدٌممراطً فً  مباشرة

العالم الثالث وعملٌات االنمبلبات السٌاسٌة والعسكرٌة واالؼتٌاالت تمؾ خلفها 

 الرأسمالٌة، التً ترفض استمبلل دول الثروات بمرارها ومصٌرها وثرواتها.

 

ماركس مفهومه « أفكار»لـ  وبناء على ما سبك فمد طورت المراءات الجدٌدة   

للطبمٌة من طبمٌة اجتماعٌة إلى طبمٌة عالمٌة حٌث تعٌش اآلن شعوب بؤكملها 

تحت عبودٌة شعوب الدول الرأسمالٌة. إذ ال ٌحك لشعوب العالم الثالث معرفة 
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حجم ثرواتها الحمٌمٌة التً تستؤثر بها الشركات الؽربٌة والشركات العابرة 

اختٌار نظامها السٌاسً أو االلتفاؾ حول زعٌم وطنً. وال للمارات، وال ٌحك لها 

ٌحك لدول العالم الثالث أن تلج عصر التصنٌع المتوسط والثمٌل فتنتج سٌاراتها 

ومحركاتها ومكٌفاتها وحواسٌبها األصلٌة ولٌست المركبة!! كما إن مفهوم 

الٌة تعمد إلى العبودٌة الجدٌد ال ٌشمل ممتضٌات العناٌة والرعاٌة، فالدول الرأسم

إتبلؾ مبلٌٌن األطنان من الؽذاء للمحافظة على سعره فً األسواق العالمٌة، فً 

الولت الذي تعٌش فٌه كثٌر من دول الثروات المنهوبة فمراً ومجاعة وعجزاً عن 

 توفٌر الطعام.

 

الرأسمالٌة لٌست العدالة وحموق اإلنسان التً ٌتؽنى بها الؽرب فً دوله وٌزاٌد    

لى دولنا حٌن ٌخطط ألجندة تخصه. الرأسمالٌة هً الحروب التً ال ٌسمح بها ع

لها بؤن تنتهً كً تستمر مصانع األسلحة فً العمل بمختلؾ الصور من تصنٌع 

وتطوٌر وصٌانة وتوفٌر لطع ؼٌار وفنٌٌن ودابرة ال تنتهً من الوظابؾ التً 

ات اإللكترونٌة التً تمتات على دماء مبلٌٌن البشر. الرأسمالٌة هً حرب الفٌروس

تفسد األجهزة اإللكترونٌة وتسرق بٌاناتها كً تستمر دورة سولها. هً األوببة 

الؽرٌبة العجٌبة التً تظهر فجؤة كً تبٌع شركات األدوٌة عماراتها ولماحاتها 

 وتطعٌماتها.

 

وكً ال ٌعود أحدهم إلى تؤهبه، أُذكر، أن هذا الممال لٌس فً مدٌح ماركس     

، وتتبع لسلون الؽرب كٌؾ ٌنالش تراثه «لؤلفكار»سٌة. بل هو منالشة والمارك

وكٌؾ ٌمرأ نظمه المعرفٌة. الؽرب لٌس مثلنا ٌؤتً متؤخراً ثم ٌجلس على الهامش 

لٌختصم فً الشعارات. الؽرب صانع الفلسفات المدٌمة والحدٌثة ٌعتبر ماركس 

تشارلز دارون، »انٌة ثالث اثنٌن ؼٌروا مجرى تفكٌر البشرٌة فً العلوم اإلنس

«. الفلسفة«و« التجربة»والؽرب ٌمٌز بٌن «. كارل ماركس، سٌجموند فروٌد

لذلن فإن ماركس لٌس شرق أوروبا ولٌس جدار برلٌن. إن المضٌة الٌوم، بالنسبة 

لنا فً الوطن العربً، لٌست حزبٌة أو إٌدٌولوجٌة، المضٌة أصبحت لضٌة مبادئ 

ن الخٌار أن تنحاز إلى الشعوب الفمٌرة التً تنهب ولٌم. وخٌار فكري ومنهجً. فل

ً بعد عام. أو  ثرواتها وإلى الطبمة المتوسطة المسحولة التً تزداد تآكبلً عاما

تنحاز إلى خٌارات الرأسمالٌة أو اللٌبرالٌة التً ال ٌمؾ أمامها شًء ٌحد من 

 براؼماتٌها ورؼبتها فً المنفعة لفبات محدودة.
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                                           (43) 

 وأحتاجن ربً..                               

هذا اإلنسان الذي طوع الكون وسخره. والذي لم ٌترن فٌه شبراً إال كشفه. ال    

فرق عنده بٌن لاع البحر وجوؾ السماء، فكلها له ممهدة. هذا اإلنسان حتى وإن 

ً بالؽٌب، جاهبلً لما لم ٌمتد إلٌه طوى الجبال والفضاء بٌن ٌده.. سٌبمى  متعلما

 بصره.

 

ما هو الؽٌب الذي أرهك البشرٌة ؟ إنه أصل كل شًء، بداٌة تشكل كل مكتمل،    

المنشؤ... والشرارة األولى التً انبعث منها كل الخلك. فكل شًء فً الكون 

حفاد استوى على حاله، ثم أتى اإلنسان متؤخراً ومتربعاً على ما وجد. واختلؾ أ

اإلنسان األول فً تفسٌر البداٌات، ثم اختلفوا فً تفسٌر المآالت. ولكنهم، جمٌعاً، 

 اتفموا على تحوٌل الكون إلى ممتلكات.

 

ً كان سبب الشماء ناجماً عن     شمً اإلنسان فً هذا الكون شماء دهره. أحٌانا

 لسوة الكون من طبٌعة وطمس وحٌوات متعددة وأمراض مباؼتة وفتاكة تهدد

اإلنسان. وتارة كان الشماء نابعاً من طموح اإلنسان الذي أرهك نفسه فً السٌطرة 

على األرض والبحار والسماء. ومع هذا لم تبخل الخلٌمة كلها فً إسعاد اإلنسان، 

فمدمت له كل ما تجود به من نفابس وعجابب وؼرابب. ودانت له كثٌراً وأذعنت 

ن نهاٌة كل عناد من الطبٌعة، ؼلبة من البشرٌة له ؼالباً ولم تعانده إال للٌبلً، وكا

 وبسطة وهٌمنة.

 

ولكن السٌطرة المذهلة التً أطبك بها اإلنسان على الكون بمٌت نالصة وعاجزة    

أمام جهله للبداٌة والمآالت. وأمام الموة الخفٌة فً الكون التً تهب فجؤة فتفسد 

ته فتفسد علٌه مخططاته. والتً علٌه كل ما أنجز، والتً تنملب أحٌاناً على ترتٌبا

ً فتحرمه من بعض ما ٌبؽً وٌطلب. لذلن بمً اإلنسان معلماً  تتمنع علٌه أحٌانا
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ً لسلطته العلٌا على الكون والبشر. فظهرت األدٌان «. الرب/ اإلله»بفكرة  ومدركا

 وتعددت األرباب وبمً الوجدان الدٌنً واحداً عند كل البشر.

 

ن فً تعبٌرها عن عجز اإلنسان وللة اكتماله وحاجته ال فرق بٌن كل األدٌا   

للعناٌة اإللهٌة. ال فرق بٌنها فً مد جسر الحب الطفولً بٌن الروح وخالمها، 

وفتح معابر االعتراؾ البشري للخالك عن الضعؾ والحاجة والخطٌبة والتوبة. 

ها التجربة الدٌنٌة عند البشر هً، فً حمٌمتها، تجربة فردٌة تتعثر روحانٌت

بالدنٌوٌة عندما ٌجري تؤطٌرها فً لوانٌن الجماعة. ولٌس معٌباً أو سوء أدب أن 

عند الحاجة والضعؾ والعجز والخوؾ. فالمدرة « الفردٌة»تشتد الحالة الدٌنٌة 

اإللهٌة هً التً أؼدلت على البشرٌة، وهً التً ضربت مساحات شاسعة من 

 رٌمه إلى هللا. وكً ال ٌكتفً بنفسه.الوهن وللة الحٌلة أمام اإلنسان كً ال ٌفمد ط

 

هذا ال ٌعنً أن األدٌان تعبٌر عن الضعؾ والعجز، ال... على العكس تماماً... بل    

هً تعبٌر عن الوعً واالتزان. وعن فهم أعمك لهذا الكون الذي تتجاوز عبللاته 

ر من الموانٌن التً نعرفها والمنطك الذي ندركه، إلى لوانٌن خاصة لن ٌتمكن البش

فكها وضبطها، ولكن علٌهم أن ٌدركوا وجودها وٌتبلءموا معها فً تفاعلهم مع 

الكون. والتدٌن بصفته طالة عابرة للطبٌعة هو لوة روحانٌة تمكنت من الصمود 

أمام كل المنجزات البشرٌة، وأمام كل مؽرٌات اإللحاد والتشكٌن والتشتٌت. فجاءت 

راق فً الدٌن وتؤمله، ولهذا فإن لدٌنا فً مواسم العبادات استراحة زمنٌة لبلستؽ

 اإلسبلم شهراً ممدساً تتركز فٌه العبادات والروحانٌات أكثر من ؼٌره.

 

كل ما ٌمال فً فضابل شهر رمضان ال ٌعادله فً الفضل أنه شهر ممدس، وإن    

هللا اختصه بالمداسة لتمرٌب خلمه منه. وإلعادة شحن الطالة الروحانٌة التً تعٌد 

ان المسلمٌن مع هذا الكون، وتموي إنسانٌتهم وتواصلهم مع أرواحهم أوالً، ثم اتز

مع محٌطهم ثانٌاً. فالحاجة للروحانٌات هً فطرة لم تفمدها البشرٌة فً رحلتها 

الطوٌلة مع التطور. والحاجة لبلكتمال مع الخالك ومع الكون هً رؼبة، أحد 

ً بٌن سابر المخلولات، حتى وإن تمٌز  تفسٌراتها، بؤن اإلنسان لٌس إال مخلولا

ً للخالك وجزءاً من هذ ا وحده فً الكون بمدراته وعمله. ؼٌر أنه ٌبمى مخلولا

 الكون، ولٌس كوناً فً حدا ذاته.
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 وكل رمضان وأنتم هلل ألرب، وأرواحكم عنده تتجدد.

 

                                          (44) 

 كٌانات الثمافٌة األهلٌةبعض مشكبلت ال                

فً األٌام الملٌلة الماضٌة تابعت بعض المشكبلت التً طفت على السطح لبعض    

ً أن المشكبلت الفردٌة للمثمؾ تتكثؾ  الكٌانات الثمافٌة العربٌة. وكان واضحا

وتتفاعل وٌعاد تشكلها فً صٌؽة تنظٌمٌة جماعٌة عبر الكٌانات المختلفة. وهنا 

فً العمل « الجماعٌة»إكد على أهمٌة وجود الكٌانات الثمافٌة ٌتعٌن علٌنا أن ن

على بلورة مولؾ ثمافً شعبً، وفً بث حٌوٌة ثمافٌة فً المجتمع تتمٌز بتواصل 

مجتمعً سلس ؼٌر متكلؾ، وتتمتع بحرٌة تعبٌر أكبر من التً تتمتع بها الكٌانات 

 الثمافٌة المرتبطة بالمإسسات الرسمٌة.

 

كبلت التً تم طرحها ومنالشتها فً الفضاء العام لوسابل دارت أؼلب المش   

التواصل االجتماعً حول محورٌن: المحور األول هو تعطٌل بعض الكٌانات 

الثمافٌة النطبللة العمل الثمافً عبر بعض اإلجراءات اإلدارٌة، مثل تجمٌد لجان 

ألجٌال العضوٌة لسنوات عدٌدة مما أدى إلى تولؾ إمداد الكٌانات الثمافٌة با

الجدٌدة الشابة من المبدعٌن. األمر الذي فتح باب النماش، فً بعض الكٌانات 

الثمافٌة العربٌة، عن استحواذ الصفوؾ المدٌمة على لٌادة تلن الكٌانات، 

واستمرار األداء التملٌدي فً تنفٌذ األنشطة الثمافٌة. كما وجه النمد ألداء المٌادات 

شخصٌات معروفة فً الساحة الثمافٌة ودابمة المدٌمة من المبدعٌن فً كونها 

االنشؽال بإنتاجها اإلبداعً وحضور الفعالٌات والمإتمرات الداخلٌة والخارجٌة. 

 مما تسبب فً بعض األحٌان فً تولؾ األنشطة الثمافٌة الداخلٌة.

 

بعض االنتمادات والتحفظات على ممارسات لٌادات الكٌانات الثمافٌة تطرلت إلى    

بٌن بعضهم والمإسسات الرسمٌة الثمافٌة، بما ال ٌخدم العمل « النفعٌة»ت العبللا

الثمافً المجتمعً أو األهلً وبما ال ٌحفظ استمبللٌته، وبما ٌزج به فً بعض 

الصراعات السٌاسٌة التً ٌتعٌن على الثمافة أن تكون مشروع إصبلح لها ال أداة 

 من أدوات إدارة الصراعات.
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لذي لفت حوله الكثٌر من النماشات الثمافٌة هو دور الكٌانات المحور الثانً ا   

الثمافٌة األهلٌة فً دعم المثمؾ الحمٌمً. إذ ٌبدو أن ظاهرة المثمفٌن المزٌفٌن 

آخذة فً التفشً فً عالمنا العربً على نحو ؼرٌب. حٌث عبر الكثٌر من المثمفٌن 

إنتاج ثمافً أو إبداعً  عن تحفظاتهم على تبنً تلن الكٌانات وجوها ال ٌعرؾ لها

والتروٌج لها وتصدٌرها إلى واجهة المشهد الثمافً. فً حٌن ٌتم إهمال المبدعٌن 

الحمٌمٌٌن، بل وٌتم إهمال المبدعٌن الكبار فً البلد مما أدى إلى تمدٌم بعض من 

صفوة المثمفٌن استماالتهم من تلن الكٌانات الثمافٌة، وهو األمر الذي سٌإدي إلى 

ن الكٌانات الثمافٌة مصدالٌتها وحٌادٌتها وتمثٌلها الشعبً للمثمفٌن. ولد فمدان تل

عدد بعض المبدعٌن فً بعض الكٌانات الثمافٌة األهلٌة أسماء مبدعة المعة 

حاصلة على عضوٌة فً بعض الكٌانات الثمافٌة منذ أكثر من عمدٌن من الزمن، 

جلسة حوارٌة أو ترشٌحها ومع هذا لم ٌطلب منها تمدٌم محاضرة أو المشاركة فً 

لحضور مإتمر خارجً. فً الولت الذي تحصر تلن النشاطات على فبات للٌلة 

ٌتكرر حضورها فً مختلؾ الفعالٌات. وأكثر التعمٌبات لسوة فً هذا الجانب هو 

بلوغ المثمؾ اعترافا عربٌا وعالمٌا وحصوله على جوابز تمدٌرٌة مختلفة، 

 لٌة فً بلده لنجاحاته ونشاطاته الخارجٌة.وتجاهل الكٌانات الثمافٌة األه

 

ماذا ٌرٌد المثمؾ والمبدع العربً من الكٌانات الثمافٌة األهلٌة؟ وهل بالفعل    

وجود تلن الكٌانات بصٌؽتها الجماعٌة األهلٌة مهم ونافع للحركة الثمافٌة؟ أؼلب 

لها مطلماً. فً  المبدعٌن العرب الكبار ال ٌنتمون إلى تلن الكٌانات. والبعض لم ٌنتمِ 

تمدٌري إنها كٌانات تنظٌمٌة مهمة، خصوصا فً ظل العجز والتمصٌر الرسمً 

الواضح، وفً ظل ارتباط العمل الثمافً الرسمً بالسٌاسات العامة للدولة التً ال 

شن فً أن لها حدودها وتحفظاتها. لذلن فإن المبدع العربً ٌرٌد كٌانا ثمافٌا ٌمثله 

ً ثمافٌاً وال ٌتسلك على كتفه  لتحمٌك مصالح مع المإسسات الرسمٌة. وٌرٌد كٌانا

ً بٌن الصراعات السٌاسٌة واالجتماعٌة  ً مستمطبا وطنٌاً ومستمبلً، ولٌس كٌانا

والثمافٌة التً تنتهً ببعض األعضاء إلى المناصب الرسمٌة العلٌا. وٌرٌد كٌانا 

ٌساهم فً تموٌم تجربته ٌدعمه مادٌا فً إبراز إنتاجه اإلبداعً وتسوٌمه، ومعنوٌاً 

 اإلبداعٌة وإنضاجها وإبرازها والتعرٌؾ بها محلٌاً وعربٌاً.
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مشكلة العمل اإلبداعً والثمافً فً الؽالب أنه ال ٌإكل عٌش، وأؼلب المبدعٌن    

ٌطبعون أعمالهم اإلبداعٌة من شعر وسرد ونمد على نفماتهم الخاصة، وللٌبلً ما 

األعمال، مما ٌجعل الثمافة أحٌاناً مؽرماً  ٌحصلون على مردود مجٍز من تلن

ولٌست مؽنماً. فما بالن بها وهً الساحة الواسعة للتعبٌر عن الصراعات 

ً صار بحاجة معه إلى  السٌاسٌة والثمافٌة واالجتماعٌة. األمر إذا... بلػ مبلؽا

 .اإلصبلح

  

                                          (45) 

 لماذا نلبس الساعة فً الٌد الٌسرى؟                       

كانت جالسة بجانبً على طاولة االجتماعات تعد تمرٌرها. لفت انتباهً أنها    

ً تكتب بالٌمٌن ولٌست عسراء  تلبس الساعة فً ٌدها الٌمنى! ركزت.. هً أٌضا

للت لها متعجبة: أنت تلبسٌن ساعتن فً ٌدن الٌمنى! «. تكتب بالٌد الٌسرى»

: عادي... ألبسها فً الٌمٌن، فً الٌسار، ما تفرق عندي. أعجبنً منطمها أجابت

البسٌط، وتولفت برهة وتساءلت. لماذا نحن نلبس الساعة فً الٌد الٌسرى؟ 

ولماذا نتمسن بهذا التملٌد وال نحٌد عنه إال فً حالة من ٌعتمدون على ٌدهم 

 الٌسرى؟

 

وتوماتٌكٌة الشخصٌة، بساعات فً تارٌخ صناعة الساعات بدأت الساعات األ   

الجٌب متعددة األحجام واألشكال. ثم اخترعت ساعة الٌد كنوع من المجوهرات 

سواراً ألٌادي النساء، وبمً الرجال ٌستخدمون ساعات الجٌب. وٌمال إن أحد 

« لوٌس كارتٌٌه»الطٌارٌن العسكرٌٌن طلب من صدٌمه مصمم الساعات الشهٌر 

بلته وتكون أفضل من ساعات الجٌب. فصمم له أول أن ٌصمم له ساعة تناسب رح

ساعة ٌد رجالٌة تصلح لبلستخدام العملً. ولد ارتداها فً ٌده الٌسرى لسهولة 

النظر إلٌها حٌن ٌكون حامبلً سبلحه فً ٌده الٌمنى. ثم شاع استخدام ساعات الٌد 

 فً الجٌوش فً الحرب العالمٌة األولى، وحظٌت بشعبٌة كبٌرة.

 

حرب هً من أطلمت الساعة فً الٌد الٌسرى تكرٌماً للسبلح الذي تنشؽل إذن ال   

به الٌد الٌمنى! ثم تمول الرواٌات إن صناعة ساعات الٌد فضلت وضعها فً الٌد 
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الٌسرى حماٌة للساعة من كثرة المهام التً تتوالها الٌد الٌمنى، والتً لد ٌنتهً 

الٌد الٌمنى فً تلن المهام. وترن بالساعة إلى التهشم والتلؾ لو أنها انخرطت مع 

، حٌث تنملب عندهم «المعتمدٌن على الٌد الٌسرى»االستثناء لذوي الٌد العسراء 

 اآلٌة فً اعتمادهم على تركٌز المهام فً الٌد الٌسرى.

 

، وكنا فً وضع ال ٌستدعً «تهشم ساعة الٌد وتلفها»ماذا لو تجاوزنا أسباب    

ثمٌلة؟ هل بانتفاء العلة ٌمكننا أن نلبس الساعة فً الٌد لٌام الٌد الٌمنى بمهامها ال

الٌمنى؟ إذا فعلناها سوؾ نبدو فً بداٌة األمر ملفتٌن للنظر وؼرٌبٌن، وسٌتولع 

البعض أننا من ذوي الٌد العسراء. ولكن بإمكاننا أال نهتم وأن نجٌب بتلمابٌة عن 

ا تعودنا النمطٌة، حرٌتنا الشخصٌة فً لبس الساعة فً أي ٌد نختار. ؼٌر أنن

ونحن فً سٌرنا «. الشكلٌة»واعتدنا التساوي مع اآلخرٌن، خصوصاً فً المضاٌا 

، «اٌش معنى؟«، و«لماذا؟»للٌبلً ما نطرح السإال « ؼٌر الثابتة»خلؾ الثوابت 

 ، مرضٌة وممنعة لنا.«هو هكذا ألنه هكذا»وكثٌراً ما تكون إجابة 

 

ؤن، ولكنه كناٌة عن مسابل صؽٌرة نجهلها ولٌس مولع ٌد الساعة أمراً ذا ش   

ومع ذلن نلتزم بها ونحافظ علٌها ونتوارثها. وهذا لٌس من باب االلتزام بالنظام. 

ولكن هو تمٌد باألنماط األكثر ثباتاً من النظام. وعلٌه فمد لررت أن ألبس الساعة 

جل تؽٌٌر فً أي ٌد أختار. وأن أنوع فً لبسها بٌن الٌد الٌمنى أو الٌسرى. من أ

 نمط ال داللة له فً والع استخدامً الحالً.

 

 

 

 

 

                                           (46) 

 )أنا..... وال أعوذ باهلل من كلمة أنا(                        
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 أزمة العربً فً التعبٌر عن ذاته                         

نة مستفزة، وبدت لً أنها تضل طرٌمها لسنوات عدٌدة صرت اعتبرها إنسا      

من الفن نحو التحول إلى ظاهرة إعبلمٌة مثٌرة للجدل فمط ال ؼٌر. هكذا كانت 

الفنانة أحبلم تتعمد أن تصدم متابعٌها بالمبلبس والمجوهرات الفاخرة، وبالتندٌد 

واالستهزاء والوعٌد لمن ٌخالفها أو ٌختلؾ معها فً الوسط الفنً أو اإلعبلمً. 

تى ظهرت هذا العام فً أحد البرامج الفنٌة ولد اكتسبت خبرة اجتماعٌة وهدوءاً ح

نفسٌاً، واستثمرت البرنامج لتصلح ما أفسدته تصرٌحاتها السابمة، ثم انهمرت 

دموعها بعد أن نجحت فً التصالح، الذي سعت له عبر البرنامج، مع الفنانة 

ً م ن حلمات كثٌرة فً برامج عدٌدة الكوٌتٌة نوال. هذه الحلمة لٌست إال نموذجا

ٌتجلى فٌها تطور لدرات العدٌد من الفنانٌن واإلعبلمٌٌن والمشاهٌر عامة عن 

التعبٌر عن ذواتهم بؤسلوب إنسانً ممبول ال ٌجمل الذات وٌرفع بها نحو المثالٌة 

 وال ٌكسرها أو ٌحط من شؤنها.

 

ً لم ٌوِلها العرب اهتماماً الحدٌث أو الكتابة عن الذات من الفنون السردٌة الت    

ً كافٌٌن. ٌستدل النماد على ذلن من نمط اإلنتاج الكتابً للسٌر الذاتٌة  وتعمما

العربٌة التً ٌتسم أؼلبها، إال ما ندر، باالنتمابٌة المفرطة لما ٌزٌن الذات فً ذهن 

المتلمً، والحذر من الخوض فً الخصوصٌات أو ما من شؤنه استفزاز المجتمع، 

س سمات السٌر الذاتٌة عند الكثٌر من الشعوب األخرى. أما على صعٌد على عك

اللماءات الصحافٌة أو التلفزٌونٌة فإننا نبلحظ كثٌراً أن انزالق بعض المشاهٌر فً 

الحدٌث عن الذات إما ٌتجه نحو اإلٌجابٌة أو ٌنجرؾ نحو التشنج واالنفعال، وهو 

إعبلمٌة" على حساب انفعال ما ٌشجع بعض اإلعبلمٌٌن إلحراز ضجة و"خبطة 

 الضٌؾ سواء كان من أهل الفن أو السٌاسة أو الرٌاضة أو ؼٌرهم من المشاهٌر.

 

تعتبر بعض الدراسات السٌسٌولوجٌة أن أزمة العربً فً التعبٌر عن ذاته      

مردها ركٌزتٌن متجذرتٌن فً الثمافة العربٌة تحدان من انطبلق الذات الفردٌة 

ا بحرٌة. الركٌزة األولى تتمثل فً التحرٌض ضد الذاتٌة وتعبٌرها عن نفسه

والجهر بها وإعبلنها متمثلة فً الممولة السابرة "أنا.. وأعوذ باهلل من كلمة أنا"، 

التً ٌتعلمها العربً كما ٌتعلم البسملة لبل كل فعل. وهً ممولة ٌعبر فٌها 

الحماً، من لول أو  المتحدث عن لمعه، طواعٌة، لذاته وتحجٌمها فٌما ستظهر فٌه،

تعبر عنه من فعل. والركٌزة الثانٌة هً البنٌة "المَبَِلٌّة"، التً نشؤت علٌها 
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مجتمعاتنا وسطوة "الجماعة" على مختلؾ نظمنا المعرفٌة واالجتماعٌة، حٌث 

ً بالذوبان فً  ٌبمى الفرد ممٌداً بشروط الجماعة وممارساتها ولوانٌنها، وملزما

د لدى الفرد حس رلابً عاٍل ٌضبط سلوكه العلنً ومنها الكتابة كٌانها. بالتالً ٌتول

أو الحدٌث عن الذات، حٌث ٌتحرى الكاتب أو المتحدث أن ٌكون مستجٌباً لشروط 

 الجماعة، وأحد شروطها تهمٌش الذات الفردٌة.

 

لذلن، ومن خبلل، الممع الطوعً للذات، واالنصٌاع لرلابة الجماعة، ٌكون     

تابة عن الذات أمٌل للخجل والكتمان وانتماء ما ٌتسك مع الجماعة، الحدٌث أو الك

أو لد تفمد الذات "المتمردة" اتزانها فتنفلت وتدخل فً تشنج وسجال مع اآلخر، 

متمثبلً فً تبنً سلوكٌات جرٌبة ال معنى لها وال ؼاٌة إال إعبلن التمرد، أو 

التً بدأت تتلمى ٌخوض الفرد فً خصومات ومبلسنات ؼاٌتها حماٌة الذات 

 الضربات!

 

اإلحساس بالذاتٌة واستمبللها وحرٌتها، واحدة من مكاسب الحداثة المهمة التً     

لم تصل إمداداتها إلى الشواطا العربٌة كما وصلت السلع االستهبلكٌة. ولد ٌحتاج 

انطبلق ذواتنا وتمكنها من الحضور بمرونة وسلمٌة وسط هذه الهٌمنة المجتمعٌة 

وتدرٌب ومحاوالت فاشلة مرات، وناجحة لمرة. لذلن، فإنً، أشعر  إلى ولت

بالرضا حٌن أرى الكثٌر من عامة الناس بمختلؾ تكوٌناتهم وثمافاتها واالجتماعٌة 

ٌتفننون فً وضع صورهم على وسابل التواصل االجتماعً، وحٌن ٌعبرون بصور 

تٌادهم لبعض السٌلفً عن تحركاتهم وأنشطتهم واهتماماتهم، حتى لو كان ار

المطاعم أو سفرهم للسٌاحة. لد ٌعبر البعض عن ذلن بشًء من الطٌش والتكلؾ 

والنرجسٌة، ولكنها رحلة تعلٌمٌة، البد منها، فً مشوار التعرؾ على الذات وعمد 

الصلح المناسب بٌنها وبٌن محٌطها الذي لبعت طوٌبلً تتحفظ فً إعبلن التعامل 

 معه.

 

على التعبٌر عن حضورها وتحممها وتمٌزها ٌضبط اتزان  تمدٌر الذات والمدرة    

ً مع مجتمعه حتى فً ألصى درجات االختبلؾ مع  الفرد، وٌجعله أكثر انسجاما

مإسسات المجتمع التملٌدٌة ولوانٌنها وشروطها. واعتراؾ "الجماعة" 

بخصوصٌة الذوات المنضوٌة تحت جناحٌها، وحك كل "ذات" فً التعبٌر عن 
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درجة تحضر المجتمع ولدرته على استٌعاب التنوع واالختبلؾ  تفردها، ٌعكس

 الذي ٌموي الجماعة وال ٌشظٌها.

 

                                               (47 ) 

 "نوستالجٌا" األؼانً المدٌمة                             

ؤفؾ وتتذمر: تملب األؼانً المدرجة فً جهاز التسجٌل عندي فً السٌارة، فتت   

ما هذا ٌا انتصار؟!! أؼاٍن لدٌمة!!. ماذا حصل لن؟! لماذا تعودٌن للوراء؟!! 

وتشبن هاتفها بالمسجل وتدٌر الجهاز على أؼانً عرالٌة جدٌدة سرٌعة وصاخبة 

جداً ال أعرؾ مطربٌها وال هوٌة الفن الذي ٌصدحون به. فً الحمٌمة لم تكن تلن 

وعبدالوهاب، كانت أؼانً لحمبة التسعٌنات وبداٌة  األؼانً أؼانً لدٌمة ألم كلثوم

األلفٌة الجدٌدة. ولكننً أنا أٌضاً كنت هكذا أنظر إلى والدي وإلى الكبار الذٌن كانت 

ذابمتهم تملٌدٌة ولدٌمة، وكان ٌعترٌهم، فً تصوري حٌنها، عجز ما ٌجعلهم ؼٌر 

 تعة.لادرٌن على التطور وسماع األؼانً الجدٌدة األكثر تطوراً وم

 

عثرت على بعضهم. مجموعة من األصدلاء الذٌن « فٌسبون»على صفحتً فً    

ٌتحلمون حول أي أؼنٌة أو شارة مسلسل كارتون أو ممطع من فٌلم لحمبة تمثل 

مراهمتنا وسنٌن الشباب األولى. بعضهم كان ٌعلك بعاطفة جٌاشة عن زمن جمٌل 

ب وٌنشر على صفحته مواد ال مثٌل إلبداعاته ولٌمه. وبعض آخر ٌكمل التنمٌ

األجٌال «. الٌوتٌوب»ؼنابٌة أو فٌلمٌة أو صورا تذكَرها وعثر علٌها فً برنامج 

التً تشكل وعٌها األول فً الفترة من السبعٌنات وحتى نهاٌة العشرٌة األولى من 

واجتهد أفرادها، الذٌن «. جٌل الطٌبٌن»هذا المرن دمجت نفسها تحت مظلة 

ٌن لتلن السنوات الخوالً، فً توثٌك تلن السنوات عبر ٌعانون من فرط الحن

جٌل »البرامج المتعددة لشبكات التواصل االجتماعً. فحٌن تدخل على وسم 

مثبلً، ستنبهر بكم التفاصٌل المدٌمة ألسالٌب الحٌاة « توٌتر»فً « الطٌبٌن

ونٌة، واألدوات المدرسٌة واألزٌاء واأللعاب واألطعمة واألؼانً والبرامج التلفزٌ

 بل وحتى المراسبلت والبطالات المدٌمة، التً وثمها الشؽوفون بزمانهم الذي ولى.
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حول تطور عبللة العرب بالمهوة « فاٌسبون»ذات نماش على صفحتً فً    

ً عالمٌاً، أراد أحد األصدلاء من أساتذة  ابتداء من الجاهلٌة وحتى صارت مشروبا

ة اإلسهاب فً شرح ذكر المهوة فً الشعر األدب العربً فً إحدى الجامعات العربٌ

الجاهلً فؤكمله مولع الدردشة الخاصة، ولد فاجؤنً بكم األبٌات التً ذُكرت فٌها 

المهوة والدالالت التً حملتها. وختم األستاذ الجامعً معلوماته الوافرة بؤنه ٌحب 

منى لو العصر الجاهلً كثٌراً وأفنى حٌاته فً دراسته، ولشدة تعلمه بالجاهلٌة ت

أنه عاش فٌها وبلػ اإلسبلم فً آخر أٌامه كً ٌنطك بالشهادتٌن وٌموت. فً 

البداٌة انفجرت ضاحكة أمام هذه الدراما فً بناء األمنٌات. لكننً فٌما بعد 

استشعرت أن ثمة زماناً ما، ربما لم نعشه، ولكننا نمع فً أسره ونشعر أنه ٌمثلنا، 

تراب أرواحنا. استحضرت فً صدد أمنٌة لٌكون زماننا الحالً هو أحد صور اؼ

الحٌاة فً الجاهلٌة روزنامه، صناعة مصرٌة، تحمل صور الزعٌم الراحل جمال 

عبدالناصر، أهدانً إٌاها أحد المٌادات الناصرٌة وذٌلها بجملة كتبها بخط الٌد 

ً بٌن «. هذا زمان وددت أال أعٌش ؼٌره» هنان إذن أزمنة، لو كان الخٌار متاحا

 الخترناها بعٌنها. أٌدٌنا

 

إحساس اإلنسان بالزمن مسؤلة فلسفٌة تدخل فٌها حسابات الفٌزٌاء بشكل    

جوهري، ولكن األثر النفسً لئلحساس بالزمن مسؤلة ال تضبطها نظرٌة وال 

تفسرها فرضٌة. إنها مسؤلة ترتبط بمخٌلة اإلنسان ووجدانه، وذاكرته األولى 

ة اشتؽاله. وبالعودة إلى الذابمة الفنٌة فً وكٌؾ تشكلت، ووعٌه التوافمً وكٌفٌ

اختٌار األؼانً المفضلة، فإنن حٌن تشعر بؤنن بدأت تعود للوراء بحثاً عن األؼانً 

واألفبلم التً كانت تدهشن فً سنوات سابمة، وحٌن تشعر بؤن المنتج الفنً لهذه 

صفوؾ السنوات لم ٌعد ٌتوافك مع ذابمتن. فهذا مإشر بؤنن لد بدأت تخرج من 

 ، وصرت تبحث عن ممعد خاص بٌن مدرجات األجٌال السابمة.«الجٌل الحالً»

 

                                               (48) 

 من أٌن أجٌب الحظ؟                                

شخصٌاً.. لست محظوظة، وال أرى نفسً من المحظوظٌن. لذلن اضطر    

خبط »ً. وال أشارن فً أي نشاط ٌعتمد على الحظ لبلجتهاد لتحمٌك أهداف

فبل أعبا أبداً بطالات سحب الجوابز. وإن مؤلتها تحت ضؽط ما فإنً ال «. عشواء
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أحتفظ بؤرلام األرصدة، وال أنتظر نتابج السحب مطلماً. ومع ذلن... فإنً مإمنة أن 

 هنان أشخاصاً ٌرافمهم الحظ كظلهم.

 

ساطٌر والموروث الثمافً الشعبً. بعضها تربطها تعددت تفسٌرات الحظ فً األ   

بٌوم المٌبلد أو مبلبسات الوالدة. كؤن ٌولد اإلنسان بشامة معٌنة فً جزء من 

جسمه، أو ٌولد ٌوم تولً ملن ما عرش مملكته. أو حٌن ٌولد المرء فً لٌلة بزغ 

ً أن هنان أسماء، وأماكن، ورم وز، فٌها أحد النجوم الجالبة للحظ. وٌشٌع أٌضا

وأحجار، وحٌوانات، تجلب الحظ. وكلها تفسٌرات تخرج اإلرادة البشرٌة والمدرة 

اإلنسانٌة من دابرة الفعل إلى إطار المتلمً فمط. والذٌن ٌإمنون بتلن المعتمدات 

باعتباره لضاًء سٌباً ٌتربص بفرد معٌن. لذلن هم أٌضا «. النحس«ٌإمنون أٌضاً بـ

تمابم التً تطرد النحس. ما هو الحظ؟ الحظ هو ٌستعٌنون بالرموز واألحجار وال

الفرص العشوابٌة التً تسعى إلى اإلنسان بمدمٌها دون أن ٌكلؾ نفسه عناء 

البحث عنها. كؤن ٌفوز بورلة ٌانصٌب، أو ٌترشح لمولع ما دون طلب منه أو 

سعً. أو أن تمفز ثروته فً صدفة ؼٌر متولعة وؼٌر مرسومة. البعض ٌرى أن 

المرء جمٌبلً وفً عابلة ؼنٌة ٌكفً ألن تتمافز الحظوظ الباهرة أمامه.  مجرد والدة

على عكس الذٌن ٌولدون فً بٌبة البإس والشماء التً تفرض علٌهم المثابرة 

 ومطاردة أسباب النجاح بكل ما أوتوا من لوة.

 

أما العلم فبل ٌإمن بالحظ مطلماً. وٌطرح فرضٌات بدٌلة عن الحظ لتفسٌر    

اإلٌجابٌة الفجابٌة فً حٌاة األفراد. ومن تلن التفسٌرات، التركٌبة  التؽٌرات

الشخصٌة للمحظوظٌن، فهم ٌتمتعون بشخصٌات منفتحة وجذابة، ومتفابلة، 

ومرنة، ومحبة لخوض التجارب. وهم ٌحرصون على بناء عبللات متعددة 

مامهم بؤشخاص من فبات مختلفة وموالع كثٌرة. وهذا ما ٌتٌح لهم الفرص وٌفتح أ

ً تكون مؽلمة أمام أصحاب الشخصٌات المتحفظة. كما أن هنان تفسٌرات  أبوابا

أخرى لطبٌعة الظروؾ التً وجدوا فٌها، والتً لد تتطلب االستعانة بهم 

وبتواجدهم فً موالع وأحداث معٌنة، حتى وإن كانوا ال ٌتمتعون بالشخصٌات 

 الجذابة، أو الجرٌبة.
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وؼٌر العلمٌة ٌصعب أن تجلب الحظ لطالبٌه.  كل تلن التصورات العلمٌة   

فالتفسٌر المتفك علٌه للحظ هو أنه ٌؤتً دون تخطٌط أو اجتهاد وٌدخل حٌاتنا دون 

لرع أي باب، وٌفرض نفسه علٌنا فً أشد حاالت اإلدهاش.. أن تفرض علٌن 

 السعادة نفسها فرضاً!

 

                                         (49) 

 سامح لترتاح                                   

فً ممابلة شهٌرة لئلعبلمٌة األمرٌكٌة أوبرا وٌنفري مع الشاعرة والكاتبة    

األمرٌكٌة العظٌمة ماٌا أنجلو لدمت أنجلو مفهوما ًإنسانٌاً رالٌاً للتسامح والؽفران، 

" مع من ٌموم المفهوم على أن التسامح ال ٌعنً أن تعود "مٌاهن إلى مجارٌها

اختلفت معه، وال ٌعنً أن تنسى ما حدث. بل أن تنتهً ممن أساء لن، وتتركه 

 ٌؽادرن.... وٌذهب.

 

كٌؾ نسامح نحن؟ للٌلون هم الذٌن ٌعلنون أنهم لد ؼضبوا، ولن ٌسامحوا.    

ً مع الذوق العام. ونسبة  وكثٌرون ال ٌعلنونها، وٌتصنعون التسامح، فمط، تماشٌا

ٌكسرون ما بمً من للوبهم المتشظٌة، وٌتجرعون مرارة متوسطة، هم الذٌن 

األلم... وٌسامحون فعبلً. وٌتسامحون بمعنى نسٌان اإلساءة والخدٌعة واآلالم 

وبالتجاوز عن كل ذلن بإعادة تؤوٌل الحكاٌات المتنالضة، أو بممحاة "المسامح 

رجاء. وبإعادة كرٌم". إننا نتسامح بإعادة تؤهٌل ابتسامتنا التً تبعث بعد موتها ع

تدوٌر ألفاظ "اللطافة" الجوفاء. إننا نعول على الزمن لٌضمد جراحنا وٌشفٌها، 

ونراهن على من سامحناهم لٌثمنوا لنا تسامً أرواحنا. ونكراننا لذواتنا. فماذا 

 ٌحدث لنا إن عادت كّرة الخدٌعة واإلساءة ؟!!

 

ز، ال ٌعالج األورام التً فً حمٌمة األمر، إن التسامح بمعنى النسٌان والتجاو   

أصابنا بها اآلخرون. ما ٌحدث أننا نضؽط على أورامنا لتؽور تحت الجلد، أسفل 

الشراٌٌن، بٌن األنسجة، متوارٌة بالعظام ذات الٌمٌن وذات الشمال. فإذا ما عادت 

إساءات من سامحناهم، انتفخت أورامنا المدٌمة أكثر، فمزلت األنسجة وشرخت 

أن تمطع شراٌٌن للوبنا، فتبلػ أرواحنا المهزومة الحناجر، العظام، وتوشن 
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وتحبس بٌن ؼصاتها. التجاوز عن إساءات اآلخرٌن والمضً كؤن شٌباً لم ٌحدث 

ٌثبت أن شعوراً )بكسر النفس( ٌفلت عن السٌطرة وٌعشعش فً وجداننا، وٌبمى 

ً مع مشاعر اإلحباط وعدم التمدٌر التً لد ت هٌا لها ٌتخلك فً الظبلم متؽذٌا

 الظروؾ أن تكبر... ثم تنفجر فً سورة ؼضب عارمة... وفً التولٌت الخطؤ!!

 

تمول ماٌا أنجلو: "أن نسامح ال ٌعنً أن ننسى، ال ٌعنً أن أتماسم معن فنجان 

المهوة فً الممهى. التسامح أن أنتهً منن... وأتركن تذهب". هذا التسامح الذي 

و ٌتطلب أن ٌتماسم المرء مع نفسه صاؼته أنجلو هو "تسامح التطهٌر". وه

فنجان لهوته، وٌصفً معها أحزانه وآالمه وآماله التً تحطمت، وٌطهر روحه 

من كل عبلبك الجراح واآلالم التً سببها له )أحدهم(. ٌحتاج األمر منا أٌضاً، 

إعادة تثمٌن موالع األشخاص فً حٌاتنا وأدوارهم. فلٌس كل شخص ٌستحك أن 

نعبؤ بؤفعاله. ثمة أشخاص ٌمكن انتزاعهم من حٌاتنا كما ننتزع  نبكً علٌه، أو أن

 صورة لدٌمة أو مملة من ألبوم صورنا. ولن ٌترتب على ذلن حدوث شًء. أبداً.

 

ولن ٌترتب عن هذا النوع من التسامح تمدٌم تنازالت كالسابك، ولن ٌترتب عنه    

ً حبن خطط لبلنتمام. ألننا سوؾ نمابل من أساإوا لن ا وسامحناهم. ولن أٌضا

نتجاهلهم. لكننا سوؾ لن ننتبه لهم. سٌصبحون ؼرباء دون تكلؾ منا. ولد نتبادل 

معهم تحٌة رسمٌة، ال تختلؾ عن التحٌة التً نتبادلها مع الؽرٌب الذي ٌشاركنا 

المصعد ذات صدفة، أو حارس البناٌة الذي نضطر إلثبات لبالتنا له لضرورة 

فٌل بؤن ٌمنح السكٌنة لملوبنا، والسبلم ألرواحنا، دخول المبنى. هذا المنطك ك

وسنرتاح.... ألننا تمكنا من معالجة أسوأ عطب ٌودي بنا دابماً إلى إساءة البعض 

لنا. وهو تؽٌر موالعهم فً حٌاتنا من الهامش إلى الصدارة. أو تخلٌهم، طواعٌة، 

مر... أنهم عن مكانهم األثٌر عندنا، الذي كانوا ال ٌستحمونه. كل ما فً األ

 سٌعودون لموالعهم الحمٌمٌة،.. التً ٌستحمونها.... وسوؾ نرتاح نحن.
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 " الربٌسة "                                 

ٌكفً بؤنها صارت مشهورة بربٌسة كرواتٌا. للٌلون الذٌن حرصوا على       

لل هم الذٌن تمكنوا من حفظه. كولٌندا كٌتاروفٌتش الخمسٌنٌة معرفة اسمها. واأل

الفاتنة التً ترأس دولة فتٌة ال ٌتجاوز عمرها الثامنة والعشرٌن عاماً، كانت هً 

م، التً أذهل أداء فرٌمها العالم، والتً 2118كؤس الموندٌال لكرواتٌا لهذا الموسم 

 ٌسة وضحكتها الحلوة.عرفها ؼٌر الكروٌٌن )أمثالً( من خبلل لمٌص الرب

فً أسبوع واحد... انهالت المماالت التً تمجد سٌرتها الذاتٌة، وتمتدح نهجها    

السٌاسً وإنجازاتها اإلصبلحٌة. بعد هذا األسبوع تحركت المماالت المضادة، التً 

تنبش أسرار بعض سٌاساتها وتفسر نواٌاها بالظهور البلفت فً الموندٌال. 

الت التً تكبح فرامل اإلعجاب العربً بـ)الربٌسة( بوصفه واألهم... تلن المما

إعجاباً عاطفٌاً، ككل العاطفٌات التً ٌتعثر بها العرب وال ٌنهضون. ولٌس مهماً كل 

هذا الجدل الذي ٌتخاطؾ أطرافه )اآلخرون(. المهم أن عبللة الحب بٌن الربٌسة 

 كن أحد من التشكٌن به.وبٌن أعضاء فرٌك بلدها كان بادٌاً وكان حمٌمٌاً ولم ٌتم

الحب كان هو المفتاح السري الذي انجرؾ خلفه العالم فً تتبع )الربٌسة( وهً    

تحط بطابرتها )ؼٌر الرباسٌة(، ثم تنزل بممٌص موشى بعلم ببلدها، وتجلس بٌن 

صفوؾ مشجعً فرٌك ببلدها، إلى أن استجابت للضؽوطات الدبلوماسٌة واألمنٌة 

نصة الخاصة بكبار الضٌوؾ. الحب كان هو تعبٌرها بضرورة الجلوس فً الم

ً بهذا اإلنجاز األسطوري، وحزناً على عدم  وهً تحتضن فرٌمها باكٌة معهم فرحا

 اكتماله.

إن أكثر ما عانته شعوب العالم فً شؤن الحكم والحكام والساسة والسٌاسة،       

ٌة والزعٌم. هو لسوة الحاكم وجبروت السلطة. والمسافات البعٌدة بٌن الرع

سٌمول البعض: إن حضور الموندٌال وؼٌره من المناسبات الرٌاضٌة، حضور 

تملٌدي للنخب السٌاسٌة لم ٌمتصر على فخامة )الربٌسة(. وألول: نعم، هذا 

صحٌح. لكنه حضور تشرٌفً للمنتخبات تحظى السلطة السٌاسٌة الحاضرة بكل 

صة بشخص الربٌس أو الملن أو تجهٌزات األمن والفخامة والتبجٌل والعناٌة الخا
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من ٌموم ممامهما. حضور )الربٌسة( كان حضور مشاركة وطنٌة وشعبٌة أبدعت 

فً التعبٌر عبرها عن النزول إلى موالع أفراد الشعب المختلفة واهتماماتهم 

وبؤسالٌبهم.والمشاركة فً شوارد األمور وأبسطها هً التً تفتح ممرات الحب. 

 فً أي شؤن كان.فالحب ال ٌتطلب الكثٌر 

هل المرأة )الربٌسة( هً األلدر على بلوغ مرتبة )الحب( مع الشعب، فً       

زمن الحروب واالنمبلبات والدكتاتورٌات؟ إن كان ذلن هو ما تحمك فً تجربة 

كرواتٌا الموندٌالٌة، فما ورد فً سٌرة )ربٌسة( كرواتٌا الشخصٌة والرباسٌة ال 

ها امرأة لٌادٌة ولوٌة وحفرت مستمبلها بمثابرة ٌعبر عن امرأة هشة حالمة. إن

واجتهاد، وواجهت مشكبلت سٌاسٌة واجتماعٌة والتصادٌة عاتٌة فً ببلدها. حب 

 الناس ال ٌعنً أال ٌكون الزعٌم زعٌماً وال ٌعنً أن ٌكون المابد ضعٌفاً.

كثٌرون خدموا بلدانهم بإنجازات مذهلة ومإثرة. و)ربٌسة( كرواتٌا خدمت       

بلدها بؤن لفتت أنظار العالم إلٌه إلعادة اكتشافه من زواٌا الحب والجمال. لذلن فإن 

ً لسلون )الربٌسة( المحب  الكثٌرٌن تمنوا فوز كرواتٌا بكؤس الموندٌال إكراما

لشعبها. تستطٌع إذن خدمة وطنن بالحب. تستطٌع أن تحب وطنن حماً وجداً، 

 فٌحب العالم وطنن تمدٌراً لحبن له.
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 فً ذكرى ثورة ٌولٌو وساعاتها                          

برؼم اعتزازي بانتمابً العروبً إال أننً ال أستطٌع أن أصؾ نفسً    

بالناصرٌة، ذلن ألنً فً األساس لم أعش الحمبة الناصرٌة، وأرى فً الناصرٌة 

ٌمها اإلنسانٌة المتجاوزة، إال أنها تجربة تحدها ظروؾ تجربة لها مبادإها ول

لٌامها وظروؾ سٌرورتها التارٌخٌة، وٌصعب أن تكون فً بعض إجراءاتها، ، 

حالة سٌاسٌة عابرة لتارٌخٌها. وهذا حال كثٌر من التجارب السٌاسٌة الناجحة. 

للتجربة ولكن ما ٌجب أن ٌتنبه له المثمفون فً منالشاتهم الموضوعٌة والهادفة 

م، 2111الناصرٌة، هو ذان الهجوم )العدابً( للتجربة الناصرٌة، بعد موجات سنة 

م، والتجربة 1952والذي ٌموم على تؤسٌس )ثٌمة( خطٌرة، وهً أن ثورة ٌولٌو 

الناصرٌة، كانا بمثابة هْدم لعصر سٌاسً والتصادي واجتماعً زاهر، وأنها 

م!!. هذه )الثٌمة(، هً فً 2118عام زرعت بذور كل الخراب الذي نعٌشه لحظة ال
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جوهرها عملٌة ممنهجة )بعلم حاملٌها أو بجهلهم( للتروٌج لحالة االستعمار 

 الجدٌد الذي ترزح تحته جمٌع الدول العربٌة وأؼلب دول الكرة األرضٌة.

 

ال ٌمكن فً هذا المجال الضٌك منالشة كل أبعاد )ثٌمة العصر الملكً الزاهر(،    

فمط بالولوؾ على لحظة سٌاسٌة ملكٌة ؼٌرت التارٌخ المصري ولكن سؤكتفً 

الحدٌث بؤكمله وؼٌرت معه، وهو األخطر، المزاج المصري )ساعتها( وأشدد على 

ساعتها، ألن األحداث التارٌخٌة تمع وتتطور بتؤثٌرات )ساعتها( وضؽوطها 

 م. والحادثة1942فبراٌر  2وإحاطاتها. الحادثة هً حصار لصر عابدٌن فً 

باختصار شدٌد ٌعرفه الكثٌرون هً محاصرة لصر الملن فاروق بالدبابات 

البرٌطانٌة إللزام الملن بمبول حكومة الوفد برباسة النحاس باشا، ولد حضر 

السفٌر البرٌطانً إلى لصر عابدٌن ومعه خطاب التنحً فً حال رفض الملن 

حاصراً بدبابات األوامر البرٌطانٌة. فرضخ الملن فاروق للسفٌر البرٌطانً م

االستعمار البرٌطانً، وشكل حزب الوفد برباسة النحاس باشا حكومة منفردة 

ً مفاوضات طوٌلة لمبول شراكة بالً األحزاب فً تشكٌل الحكومة. وفً  رافضا

الٌوم نفسه لدم الضابط دمحم نجٌب استمالته للملن فاروق معلبلً لها بؤنه ال ٌستطٌع 

 بلحٌة حماٌة الملن ولصره من دبابات أجنبٌة.االستمرار فً جٌش ال ٌملن ص

 

خطورة )ساعة( حادثة عابدٌن أنها فً حمٌمة الوالع السٌاسً أعلنت موت    

الحٌاة السٌاسٌة الحزبٌة فً مصر التً ظلت طوال فترة إنعاشها تعانً من صراع 

األحزاب وعبث الملن وتزوٌر نتابج االنتخابات وإجبار الحكومات المتبلحمة على 

تمدٌم استمالتها. وكانت أزمة حزب الوفد لد بلػ ذروتها باستمالة مكرم عبٌد 

ً كانت المبررات واإلكراهات  وإصداره كتابه األسود عن حالة الفساد الحزبً. وأٌا

وظروؾ الحربٌن العالمٌتٌن وامتدادهما إلى سواحل األطلسً العربٌة، إال أن حزب 

راراً لد أنهى تارٌخه السٌاسً بؤن ؼامر الوفد الذي واجه االحتبلل البرٌطانً م

اإلنجلٌز بحصار لصر عابدٌن، وتخٌٌر الملن فاروق بٌن التنحً وبٌن الرضوخ 

للنحاس باشا. لمد صار حزب الوفد خٌار اإلنجلٌز ورهانهم. بالتالً تشكلت صورة 

للملن فً أذهان شعبه أنه، وهو الذي عجز عن حل مشكبلت نسابه األسرٌة، ال 

 ل مشكبلت الحكومات واالحتبلل البرٌطانً.ٌمكنه ح
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حادثة عابدٌن وتؤثٌرات )ساعتها(، ومن بعدها فضٌحة الجٌش المصري فً    

م. بعض أسباب لٌام ثورة ٌولٌو، التً طردت اإلنجلٌز 1948حرب فلسطٌن 

واستعادة لناة السوٌس وأممتها ودشنت مشروع اإلصبلح الزراعً ودعم المطاع 

حو التصنٌع واإلنتاج المحلً من أجل محاربة اإللطاع واحتكار العام واالتجاه ن

الثورة. ولكن من ٌعادون التجربة الناصرٌة ٌمفزون عن تلن المبادئ واإلنجازات 

وٌتولفون عند لضاٌا مثل إلؽاء األحزاب وتعطٌل الحٌاة السٌاسٌة، دون منالشة 

 من حكم الملكٌة.تفاصٌل الحٌاة السٌاسٌة والحزبٌة فً العش سنوات األخٌرة 

 

نعم، نتفك على أن انشؽال التجربة الناصرٌة بحروبها المتبلحمة مع الدول    

االستعمارٌة الكبرى، وانهمان الناصرٌة فً التطوٌر االلتصادي واالجتماعً، لم 

ٌوازه تطوٌر سٌاسً للنخب الجدٌدة، ولم تنجح التجربة الناصرٌة فً بناء تصور 

حوار األحزاب وتداول السلطة، والحفاظ على مستمبل  لنظام سٌاسً مكتمل ٌتضمن

المبادئ الناصرٌة اإلنسانٌة، مما أدى إلى اختطاؾ التجربة الناصرٌة وتفكٌكها 

وولعت مصر مرة ثانٌة فً أزمات ما لبل ٌولٌو. وهذا لصور فً التجربة. لكنه 

اوٌة ٌنالش فً ظل كونه جزءاً من التجربة ولٌس كل التجربة. كما ٌنالش من ز

األزمة السٌاسٌة العربٌة، وأزمة األحزاب السٌاسٌة، والنخب السٌاسٌة، وأزمة 

 التحول العربً السٌاسً.

 

لمد انتهى الحال )الٌوم( بكل األحزاب السٌاسٌة العربٌة إلى أن تكون إما    

صورٌة أو مهمشة أو ؼٌر لادرة على التؤثٌر على الجماهٌر، أو مرتهنة للسلطة 

أنها عمٌلة لجهات ودول خارجٌة. مما جعل المواطن العربً ٌفمد  السٌاسٌة، أو

الثمة بالدٌممراطٌة والحزبٌة وكل ما ٌمكن أن ٌنالش خارج السلطة التً ال ٌثك 

فٌها أصبلً. ألم ٌكن ذلن حال التجربة الحزبٌة لبل ٌولٌو؟ لماذا ال تنالش الحٌاة 

ا تتهم التجربة الناصرٌة أنها الحزبٌة والسٌاسة العربٌة على هذا االمتداد؟ لماذ

المسإولة عن إلؽاء والع نموذجً لم ٌتحمك أصبلً. اإلجابة فً )ساعة عابدٌن(. 

الساعة التً كان االستعمار ٌعلن فٌها بكل سفور أن كل خٌوط )اللعبة السٌاسٌة( 

بٌن ٌدٌه. ولبلت كثٌر من النخب السٌاسٌة والفكرٌة تلن )الساعة( باعتبارها نتاجاً 

 العٌة السٌاسٌة الماثلة حٌنها.للو
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ٌتعلل كثٌر من نالدي التجربة الناصرٌة بؤن مصٌر األحزاب المصرٌة كان البد    

ً أن االستعمار كان ٌلملم ذٌل  فً تطور ذاتً. كٌؾ؟ ال ٌجٌبون!، وٌتعللون أٌضا

جٌوشه وكان ال محالة مرتحبلً. لماذا، وكٌؾ؟ أٌضاً ال إجابة واضحة. وٌتعللون أن 

ما عملته ثورة ٌولٌو كان سٌتحمك بحكم الضرورة فً العصر الملكً وأن  كل

إنجازات جمال عبدالناصر هً استكمال إلنجازات الملن فاروق أصبلً. ولكنهم 

أٌضاً، ٌلمون بكل االنحدار الذي تعٌشه مصر والوطن العربً الٌوم على التجربة 

أن هذا االتجاه فً النماش  الناصرٌة فمط. وهذا التنالض فً عمد الموازنات ٌبرهن

االنتمادات لٌست موضوعٌة، وأنها ال ترمً إلى منالشة جوانب النمص للعمل على 

وضع مربٌات إلعادة صٌاؼة تجربة سٌاسٌة عربٌة تتجاوز إخفالات ما لبلها. بل 

هً نماشات ٌكتنفها طابع وجدانً من الحنٌن إلى نظام ترعرع فً ظل االستعمار 

 ٌؾ مع االستعمار وبسموطه خرج االستعمار.وعاش صراعات للتك

 

فً رأًٌ، انتهت مرحلة سٌرورة التجربة الناصرٌة، وال بد من منالشتها    

بظروفها المحٌطة و)ساعاتها( الخاصة، وباعتبارها من أنجح وألوى وأهم 

التجارب العربٌة فً مرحلة دولة االستمبلل. وباعتبارها تجربة اعتراها النمص 

عض جوانبها. لمد انتهت الحمبة الناصرٌة، ولم ٌبك منها فً للوب والخلل فً ب

محبٌها سوى المٌم والمبادئ الرفٌعة التً تحمك بعضها، اإلنجازات التً مازال 

بعضها شاخصاً، أو التً تم طمسها ومازالت عالمة بالذاكرة، وبمً منها الشًء 

عمار بكافة أشكاله األهم. بمً فهم معنى االستمبلل الحمٌمً وفهم معنى االست

وصوره، بمً العداء للدولة الصهٌونٌة باعتبارها كٌاناً شاذاً وؼاصباً، بمً الٌمٌن 

بؤن هذه أمتنا العربٌة أمة واحدة وال أمل لنجاة لطر منها إال باالكتمال مع بالً 

األلطار. بمً إحساس لم نعشه حٌن ٌخرج لنا زعٌم عربً بهامة ساممة وٌتحدى 

ٌدافع عنا باعتبارنا أمة عظٌمة ولسنا هشٌماً ٌنفخه الطامعون ذات الدول الكبرى و

 الشمال وذات الٌمٌن حتى نتبدد ونموت!
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                          ً  "ترى عادي" تكون مرٌضاً نفسٌا

التً كانت جزءاً كان لً شرؾ المساهمة فً تحكٌم مشاركات المصة المصٌرة    

من مسابمة فعالٌة مبادرة مركز سلوان للطب النفسً تحت شعار "ترى عادي". 
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والمبادرة هدفت بشكل مباشر إلى تطبٌع عبللة )المجتمع( مع من ٌعانون من 

االضطرابات النفسٌة وٌلجإون لمراجعة العٌادات النفسٌة وتعاطً أدوٌة خاصة 

بدأ أؼلبهم ٌتمبل فكرة مراجعة الطبٌب بذلن. فالمبلحظ أن المرضى النفسٌٌن 

النفسً )علناً( دون وسٌط أو طلب مواعٌد مؽلمة، كما بدإوا ٌتعاٌشون مع تعاطً 

األدوٌة وتمبل تؤثٌرها. وصار أؼلبهم متصالحٌن مع أنفسهم ومع اآلخرٌن فً هذا 

الظرؾ. ؼٌر أن ؼالبٌة أفراد المجتمع هً التً مازالت ؼٌر متفهمة لطبٌعة 

 النفسً، ومازالت تنظر برٌبة إلى المرٌض النفسً.المرض 

 

وتشٌر كل اإلحصابٌات المعتمدة إلى أن عوارض االضطرابات النفسٌة فً العالم    

فً تزاٌد فً عصرنا الحالً ألسباب كثٌرة، تختلؾ من إللٌم إلى آخر. ففً العالم 

جتماعٌة المتمدم تشكل طبٌعة الحٌاة العصرٌة وانعكاسها على حٌاة الفرد اال

ضؽوطات شدٌدة تإدي به إلى العزلة والملك والتوتر الشدٌد. أما فٌما ٌسمى 

بالعالم الثالث، فإن شٌوع الفمر وتفجر النزاعات السٌاسٌة والعسكرٌة، والظلم 

االجتماعً واالضطهاد وحاالت التمٌٌز المتعددة تإدي إلى اضطرابات نفسٌة أكثر 

ول المتمدمة. والدراسات أثبتت مفارلات صادمة تعمٌداً من تلن التً تنتشر فً الد

فً أن تمدم معالجات األمراض الجسدٌة شهدت تطوراً ولفزات نوعٌة فً مراحل 

تارٌخٌة كثٌرة، على عكس معالجات األمراض النفسٌة. ولد ٌعود ذلن إلى صعوبة 

األمراض النفسٌة وتعمد عملٌات عبلجها. أو لد ٌعود إلى للة االهتمام العالمً 

 بتطوٌر دراساته وعبلجاته.

 

ً أمام البشر فً إكمال مسٌرة حٌاتهم     ولم تكن األمراض النفسٌة عابما

االجتماعٌة والعملٌة، بل وحتى اإلبداعٌة. فكثٌر من مبدعً العالم كانوا ٌعانون 

اضطرابات نفسٌة بسٌطة أو متوسطة بل وحتى حادة. وربما كان أشهرهم الرسام 

جوخ الذي تختلؾ المصادر فً تصنٌؾ وتعداد الحاالت الهولندي فنسٌت فان 

النفسٌة من اكتباب وانفصام فً الشخصٌة ووسوسة التً تصارعت بداخله 

وأنتجت هذا الكم الكبٌر والمبدع من اللوحات الفنٌة التً شكلت مدرسة فً حد 

ذاتها. وكذلن كان فرٌدرٌن نٌتشه ٌعانً من بعض االضطرابات النفسٌة 

ً أعالت تواصله مع من حوله وانتهت به باإلصابة بالجنون فً والشخصٌة الت

آخر أٌام حٌاته، وٌمال فً بعض المصادر إن بعض كتب نٌتشه متطرفة األفكار 

 كتبها تحت تؤثٌر نوبات الجنون التً تدرجت فً سٌطرتها علٌه.
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المرض الجسدي والمرض النفسً هما تؤثٌران سلبٌان ٌمع فً أزمتها اإلنسان.    

ال فارق بٌن هذه األمراض فً إضرارها باإلنسان، وفً إمكانٌة تحدٌها وفهمها و

والتعاٌش معها. ولٌس من حرج فً أي مرض ٌتعرض له اإلنسان. وإحدى 

شجاعات البشرٌة وبطوالتها أنها ناضلت ضد األمراض وهزمت الكثٌر من األوببة 

 التً كانت تعد ٌوماً مرَض موت.

 

لطب النفسً والمابمٌن علٌه تعد مبادرة إنسانٌة مبادرة مركز سلوان ل   

واجتماعٌة تستحك التمدٌر من مإسسة خاصة من مإسسات المجتمع المدنً التً 

تعً مسإولٌتها وتسهم فً تعزٌز خدماتها التثمٌفٌة فً المجتمع . ورسالة "ترى 

عادي" بسٌطة التركٌب عمٌمة الداللة تحتاج إلى االستمرار واالمتداد أكثر. 

تحتاج إلى شجاعة أصحاب المضٌة، الذٌن ٌعانون من االضطرابات النفسٌة، فً و

ً نفسٌاً، وتتعاطى أدوٌة، وفً  أن ٌثبتوا أنه فعبلً "ترى عادي" أن تكون مرٌضا

 الولت نفسه تكون ناجحاً فً حٌاتن األسرٌة والعملٌة.

 

                                            (53) 

 فٌلم "معركة كرموز" والدور الثمافً للسٌنما العربٌة               

خارج التنظٌرات النمدٌة والثمافٌة، ٌبمى المشاهد العربً ٌبحث فً األعمال    

الفنٌة سواء كانت درامٌة أم مسرحٌة أم سٌنمابٌة عن خٌط والعً ٌعبر له عما 

منا أن هذه ٌدور حوله، أو ٌفسر له ما ال ٌتمكن من فهمه من ولابع. وسواء اتف

هً وظٌفة الفن أم لم تكن وظٌفته، فإن اتجاه األعمال الفنٌة نحو المضاٌا الوطنٌة 

هو وظٌفة ثمافٌة هامة لها أثرها البالػ فً التعبٌر عن الوعً الجمعً الذي ٌمثل 

الشرابح الشعبٌة، خارج الرواٌات الرسمٌة التً تمثل السُلُطات المهٌمنة، وله، فً 

ً بناء توجهات المتلمٌن وبلورة وجهات نظرهم حول مختلؾ الولت نفسه دور ف

 لضاٌاهم الراهنة والملحة.

، الذي ترن صدى «معركة كرموز»ٌعرض حالٌاً فً دور السٌنما الفٌلم المصري 

ً كبٌراً وحمك إٌرادات عالٌة، وهو فٌلم من إنتاج شركة السبكً وكتابة  جماهٌرٌا

عة من النجوم، أمٌر كرارة ومحمود سٌنارٌو وإخراج بٌتر مٌمً وبطولة مجمو
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حمٌدة وؼادة عبدالرازق. ولصة الفٌلم تدور فً حمبة االستعمار البرٌطانً لمصر، 

حٌث لام مجموعة من الضباط اإلنجلٌز باؼتصاب فتاة مصرٌة، فنشبت معركة 

بٌنهم ومجموعة من الشبان المصرٌٌن انتهت بممتل ضابط إنجلٌزي وشاب 

باإلسكندرٌة. ولد « كرموز»لجمٌع فً لسم شرطة مصري. وتم المبض على ا

طالبت سلطات االحتبلل اإلنجلٌزي بإطبلق سراح الضابط اإلنجلٌزي المتهم 

باؼتصاب الفتاة المصرٌة، وتسلٌم الشبان المصرٌٌن الذٌن لتلوا الضابط 

تلن األوامر، « ٌوسؾ المصري»اإلنجلٌزي اآلخر. وهنا ٌرفض الضابط المصري 

ٌع الخضوع للتحمٌك ولمحاكمة عادلة تفصل فً والعة االؼتصاب حٌث على الجم

 التً تعرضت لها فتاة مصرٌة.

 

تلجؤ سلطة االحتبلل البرٌطانً لمحاصرة « ٌوسؾ المصري»ونتٌجة لتعنت    

واستدعاء كتٌبة أمنٌة مصرٌة للمشاركة فً التحام المسم. « كرموز»لسم شرطة 

تسلط الضوء على ؼٌاب االستمبللٌة وفً ضوء ذلن تدور بالً األحداث التً 

المصرٌة، وعلى نظرة االستعبلء والدونٌة التً ٌنظر بها المستعمر للكرامة 

 وللشرؾ المصرٌٌن.

 

الفٌلم تمٌز فعبلً بإنتاج ضخم لم ٌتكرر لسنوات طوال. ومع ذلن ٌبمى فٌلماً    

ً من حٌث البنٌة الدرامٌة وأداء الفنانٌن، عدا األداء العال ً والعبمري متوسطا

للفنان محمود حمٌدة، حٌث اتسمت بعض جوانب أداء الفنانٌن بالمبالؽة واالفتعال، 

ً فً مشاهد المهارات المتالٌة. ؼٌر أن المٌمة الفنٌة  واألخطاء الفنٌة خصوصا

والثمافٌة للفٌلم تكمن فً العودة للحمبة االستعمارٌة، وتفكٌن مفهوم االستعمار 

جٌة وؼازٌة على الشعب األصلً، وتمكنها من ممالٌد المابم على تسلط لوى خار

السلطة والحكم، واستعبلبها على الشعب وانتهاكها لحرماته وكرامته وكافة 

حموله. تتجلى هذه المعانً فً مرحلة تارٌخٌة آنٌة تعود فٌها الموى االستعمارٌة 

ن صورة المدٌمة للمنطمة وتبرز فٌها لوى استعمارٌة جدٌدة، ولكن بحلل مختلفة ع

االستعمار السابك. وٌؤتً هذا الفٌلم فً ولت خرجت فٌه أصوات ثمافٌة واجتماعٌة 

عدٌدة تنعى الحمبة االستعمارٌة وتسبح بؤمجاده ومحامده، وتلعن بكل صراحة 

وعبلنٌة حركات االستمبلل ومرحلة االستمبلل. زاعمة أن الحكم االستعماري أدخل 

 كرامته واحترامه وكٌنونته!!الحداثة للوطن العربً ومنح العربً 
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توجه السٌنما المصرٌة للمضاٌا العربٌة المصٌرٌة، ومعالجتها للمحطات    

التارٌخٌة بمراءة ذات أبعاد داللٌة وطنٌة، هو عودة مٌمونة للدور الثمافً 

النهضوي الذي تمتلن السٌنما دوراً كبٌراً ومإثراً فٌه. وهً مسؤلة لٌست 

األعمال السٌنمابٌة والدرامٌة تطوٌر أدواتها الفنٌة، بالسهلة، إذ تستدعً من 

وترلٌة رمزٌاتها، كً ال تسمط فً المباشرة والخطابٌة التً تضعؾ من جودة 

 األعمال الفنٌة، وتحولها إلى برامج وثابمٌة أو دعابٌة.

 

ٌستحك المشاهدة، والجهود التً بذلت فً إنتاجه « معركة كرموز»فٌلم    

تمدٌر، واتجاه الفن واألدب نحو المضاٌا الكبرى المإثرة على تستدعً الثناء وال

مصٌر األمة، هو نصٌب كان مفموداً لسنوات طوٌلة فً األعمال السٌنمابٌة، ولٌته 

 ٌعود...

 

                                                (54) 

 ةدعم اللٌرة التركٌة.. حزبٌة ببل وطنٌ                            

تحلٌل تملٌدي:... اختلفت تفسٌرات أزمة الهبوط المدوي للٌرة التركٌة، ولم    

تخرج المراءات االلتصادٌة السٌاسٌة عن تحلٌل السبب فً طبٌعة السٌاسات 

االلتصادٌة التركٌة الجدٌدة، وتزامنت تلن السٌاسات مع اضطرابات سٌاسٌة تجتاح 

ح لنظرٌة المإامرة التً تتربص بتركٌا تركٌا واإلللٌم المحٌط بها. وهنان من ارتا

ألسباب هً امتداد لبلضطرابات السٌاسٌة فً المنطمة. وثمة تمارٌر أخرى ال 

، تهدؾ إلى تؽٌٌر «مسرحٌة أردوؼانٌة»تستبعد أن تكون األزمة االلتصادٌة 

مراكز رإوس األموال من المراكز التملٌدٌة المتعددة، إلى مراكز جدٌدة تتمٌز بؤنها 

 فمط.« أردوؼانٌة»ات تمركز

 

هبة جمٌع فروع التنظٌم اإلخوانً إلنماذ اللٌرة التركٌة من «!!.. المذهل»   

« العتاة»السموط وإٌماؾ تدهورها. حٌث فوجبنا بخروج أؼلب منظري التنظٌم 

ودعوتهم «. لضٌة األمة اإلسبلمٌة األولى»وتبنٌهم لضٌة اللٌرة التركٌة بوصفها 

م وعلى الكرامة باستثمار أموالهم فً تركٌا وإٌداع كل الؽٌورٌن على اإلسبل

أموالهم فً البنون التركٌة ولصر سٌاحتهم على تركٌا. وتبنٌهم المطلك لنظرٌة 



 

116 

 

المإامرة على االلتصاد التركً، وعلى الدولة التركٌة، وعلى الربٌس التركً 

 تحدٌداً.

 

نفسهم رأس الحربة فً ولبلها.. كان المتوثبون للدفاع عن اللٌرة التركٌة هم أ   

تدمٌر االلتصادات العربٌة، بل وتدمٌر الدول العربٌة، تحت ذرٌعة التؽٌٌر، 

والثورات، واإلصبلح السٌاسً. وحٌن تعرض الجنٌه المصري لؤلزمة ذاتها، كان 

أحد األسباب سلون بعض تجار العملة من التنظٌم اإلخوانً فً السوق السوداء 

ٌدعو التنظٌم لدعم االلتصاد المصري واالستثمار  التً أضرت بالجنٌه. وبدل أن

فً مصر. كانت الدعوات تتجه نحو تحوٌل الجنٌهات للدوالرات والٌورو، 

 وتحوٌلها إلى بنون خارجٌة!!

 

حالٌّاً.. نحن ندرن أن تركٌا بلد كبٌر وعظٌم وؼنً بثرواته الطبٌعٌة والبشرٌة،    

إلى الحداثة، نتٌجة سٌاسات الخبلفة  وأنها سبمت الوطن العربً كثٌراً فً الولوج

العثمانٌة التً دعمت عاصمة الخبلفة فً إسطنبول بالعلم والحضارة والفن، 

ً على األلالٌم العربٌة التابعة لها، وتعاملت معها باعتبارها  وضربت حصاراً ثمافٌا

ن حظابر التصادٌة فمط، تؤخذ منها الجباٌة وعمال السُخرة، إال من تمكن من االنفكا

عن المبضة العثمانٌة مثل مصر دمحم علً باشا. ونحن ندرن أن تطور النهضة 

الحالٌة لتركٌا هً سلٌلة تلن الحداثة المدٌمة، ولٌس حدثاً طارباً أو لفزة بهلوانٌة 

فً الهواء. أما الطفرة المفاجؤة التً تعٌشها تركٌا حالٌاً، ففً جزء كبٌر منها هً 

الذي خطط للخراب العربً ابتداء « الناتو»حلؾ  نتٌجة شراكة النظام التركً فً

. واستثمار كل األزمات االلتصادٌة التً تكبدها الوطن العربً 2111من مطلع عام 

نتٌجة انهٌار األنظمة العربٌة أو تخلخل دولها. فمد عملت تركٌا على استمطاب كل 

وتمكنت  رإوس األموال الهاربة من نٌران الصراعات المسلحة فً الوطن العربً،

من جذب السٌاح العرب إلٌها بعد أن عدلوا عن السٌاحة إلى البلدان العربٌة. فضبلً 

لحلب « داعش»عما ٌروٌه السورٌون من توؼل تركً عسكري إبان احتبلل 

وسرلة المصانع التركٌة الحلبٌة بؤكملها ونملها إلى تركٌا، ثم استٌراد العمال 

ناهٌن عن «. ناعة السورٌة فً تركٌاالص»السورٌٌن إلنتاج ما صار ٌعرؾ بـ 

الدور الذي لام به حزب النهضة التونسً إبان سٌطرته على الرباسة وعلى 

مجلس النواب بسن لوانٌن وتشرٌعات تعطل الزراعة والصناعات التونسٌة 
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المحلٌة، من أجل فتح المجال لبلستٌراد التركً الذي أؼرلت منتجاته الؽذابٌة 

 سٌة. ألٌس كل ذلن دعماً إخوانٌاً لدولة تركٌا الشمٌمة؟!والصناعٌة السوق التون

 

سابمًا... حٌن كان الحدٌث عن التنسٌك االلتصادي العربً، وضرورة استثمار    

الثروات والموارد العربٌة، ودعم حركة االستٌراد العربً، واتساع االعتماد العربً 

عربً، الذي ٌعد ركناً خطٌراً على العمالة العربٌة، وصوالً إلى التكامل االلتصادي ال

فً لضٌة األمن المومً، إذ ٌحمً الدول العربٌة من أي ابتزاز أو تهدٌد، كان 

اللٌرة التركٌة ٌتندرون بهذه الرومانسٌة العربٌة، وبسذاجتها، « رإوس حربة»

ً دونها، وعجز  وفً أحسن أحوالها ٌتهكمون من استحالتها لولوؾ األنظمة عابما

وتبنٌها. فما بال األمر « األمن المومً»ً الخاص عن فهم لضٌة رأس المال العرب

تؽٌر، والحال تبدل، وأصبح بإمكان األموال الشعبٌة أن تتحول إلى لوة عابرة 

لتوجهات األنظمة السٌاسٌة وتفعل األفاعٌل والمعجزات وتؽٌر موازٌن الموى 

 فمط، ال ؼٌر؟!« توٌتر»االلتصادٌة بتؽرٌدات على منصة 

 

، تكشفت للمرالب الحصٌؾ أن األزمة فً الوطن 2111طنٌة.. منذ عام الو   

بالدرجة األولى. فكل الذٌن تورطوا فً خراب الوطن « وطنٌة»العربً هً أزمة 

أنظمة سٌاسٌة فاسدة، ومعارضات مرتبطة بالخارج، ومثمفٌن »العربً من 

اتٌة، أدت ، كانوا ٌعانون من نمص حاد فً الوطنٌة، وطفرة فً البرؼم«مؤجورٌن

بهم إلى أن ٌسحموا بؤلدامهم الشعوب العربٌة المسكٌنة وٌتكسبوا على حساب 

ً على دعوات زاعمة وحارلة لدعم اللٌرة  ً شاخصا أشبلبها. وأن تفتح عٌنٌن ٌوما

التركٌة، ممن حاربوا المشروع المومً لعمود طوٌلة، ورفضوا فكرة التكامل 

لفوا ضد أوطانهم بذرٌعة العداء مع العربً بكل صوره وبؤدنى أشكاله، وممن و

األنظمة السٌاسٌة الفاسدة، وحرضوا على بعض الدول العربٌة بحجة مساندة 

شعوبها المظلومة.. إنه ٌوم تكتمل فٌه استدارة والء التنظٌم اإلخوانً لنفسه 

ولمٌاداته ولمراكزه، على حساب أوطان أعضابه وشعوبهم والتصادهم. وال أسؾ 

من نخب تلن االدعاءات، وعلى الذٌن مازالوا صدى صوت  إال على من ٌشرب

 ت الحزبٌة.أجوؾ لتلن الدعوا
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 التزوٌر لٌس فً اعتماد الشهادات فمط!!                       

ألسباب مفاجبة هبت، فً بعض دول الخلٌج، عاصفة تزوٌر الشهادات    

ة من دول وجامعات عدٌدة. العاصفة تهز برٌاحها العدٌد من األشخاص، األكادٌمٌ

منهم شخصٌات تتملد مناصب كبٌرة فً الببلد. ولد أبدت الجهات الرسمٌة فً دول 

الخلٌج المعنٌة تجاوباً مع التتبع المانونً لحاملً تلن الشهادات. وتفاعل كثٌر من 

د الترلً الوظٌفً تستند على المثمفٌن والمواطنٌن مع العاصفة ألن أحد لواع

الترلً األكادٌمً، فإن شاَب عملٌة الترلً تزوٌراً، فإن ذلن مدعاة للتشكٌن فً 

 عدالة التنافس الوظٌفً. وحصول كل صاحب حك على حمه الُمستحك.

 

ظاهرة الجامعات والشهادات المزورة ٌمكن إحالتها إلى إفرازات العولمة، التً    

كل شًء وتسوٌمه وتروٌجه. بما « َعْولَبَة»لٌاتها من تمكنت عبر مفاهٌمها وآ

فٌها التعلٌم. وأحد تمثبلت عولبة التعلٌم: التعلٌم عن بعد فً مجاالت تُِخل 

« الُمفصل»بؤساسٌات التعلٌم الجٌد، والعادل أٌضاً. تمثل آخر ٌكمن فً التعلٌم 

مناسب  جدول دراسً« تصنٌع»على مماس الطالب، خصوصاً الوافدٌن. حٌث ٌتم 

فً « الٌوتٌوب»لظروؾ السفر، ومحاضرات مصورة فٌدٌو تبث على برنامج 

مولع الجامعة للمسالات التعلٌمٌة العملٌة التً ٌجب أن ٌحضرها الطالب ولكنه لد 

مع « كماً »ال ٌتمكن من ذلن. وستحسب له حضوراً كامبلً!! ومادة تعلٌمٌة تتبلءم 

. وؼٌرها من الخدمات والتسهٌبلت الطالب ؼٌر المتفرغ كالموظؾ ورب األسرة

العجٌبة والؽرٌبة التً ٌمكن أن ٌتدلل الطالب وٌتشرط للحصول علٌها ممابل مبالػ 

نمدٌة تزٌد مع زٌادة نسبة الدالل فً التعلٌم. وهذه المعلبات التعلٌمٌة تشمل 

مختلؾ الدراجات األكادٌمٌة من البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه. وتشمل 

تخصصات من علوم اإلدارة العامة إلى ... ربما... هندسة الذرة. وهذه كافة ال

الجامعات الُمعلبة تنتشر فً دول كثٌرة، وربما تتورط بها بعض الجهات الحكومٌة 

 ألسباب التصادٌة.

 

، ٌمكن كشفه بسهولة متفاوتة «الُمعلبة»وعلى كل حال فإن تزٌٌؾ الشهادات    

ة عملٌة تخضع لمعاٌٌر وشروط متفك علٌها ألن اعتماد الشهادات األكادٌمٌ

عالمٌا، وإجراءات فحص الشهادات والتثبت من سبلمة الجامعات هً إجراءات 

طوٌلة ومعمدة لكنها ممننة ومضمونة النتابج فً الؽالب األعظم من الحاالت. ولكن 



 

119 

 

ثمة نوع من التزوٌر والتزٌٌؾ ٌستعصى كشفه وال تنطبك علٌه إلزامات 

مننة. ذلن ألن الشهادات األكادٌمٌة تكون صحٌحة اإلصدار اإلجراءات الم

واالعتماد، ومن جامعات معترؾ بها، وربما... جامعات عرٌمة. إنه تزوٌر 

للطالب ونسبة « الجهد الفردي»الدراسة نفسها، وتزوٌر حمٌمة « مصدالٌة»

 اإلنجاز الفعلً الذي أدى إلى الحصول على الشهادة األكادٌمٌة للطالب نفسه.

 

فً السابك تعاونت بعض الجامعات المعترؾ بها والعرٌمة مع الطلبة ؼٌر    

المادرٌن على االنضباط فً دراسة جامعٌة نظامٌة بفتح مسار التعلٌم باالنتساب. 

كان الطالب ال ٌبذل ما ٌبذله لرٌنه من حضور وواجبات وتكلٌفات. وٌكتفً فمط 

من المعلومات. وكان االثنان بتمدٌم امتحان نهابً ٌعتمد على حفظ كم كبٌر 

ٌتساوٌان فً الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعة ذاتها « المنتظم والمنتسب»

بمسمٌات مختلفة. وأظن أن كثٌراً من تلن المسارات لد تم إؼبللها. هذا مثال لدٌم 

 نسبٌاً...

 

عرت فً السنة الثالثة من دراستً للدكتوراه تعمدت أمور إنجازي لؤلطروحة. ش   

« جلٌل وفاضل»أنً ورطت نفسً فً موضوع طوٌل وشابن ومتفرع، مع مشرؾ 

ؼٌر متساهل فً لبول ما ألدمه له. فسعٌت لتمدٌد البعثة والتفرغ الدراسً عاماً 

وأن أطلب من أي « أهون علً»كامبلً. وبالصدفة ٌمترح علً أحد األصدلاء أن 

ردتهم الحروب وألجؤهم من أساتذة الجامعات والبروفٌسورات العرب الذٌن ش

دوالر. « 3111»الحال إلى كل محال، أن ٌتمم لً إنجاز أطروحة الدكتوراه ممابل 

وبٌن لً الصدٌك أن هإالء األساتذة معروفون وعناوٌنهم معروفة ولد تم التعامل 

معهم بنجاح. طبعاً رفضت عرض الصدٌك، لكن ظل كبلمه بالٌا فً ذاكرتً، إذ إن 

األبحاث واألطروحات ٌنتعش سولها ٌوماً بعد ٌوم، وتستثمر  تجارة رابحة فً بٌع

فً ذلن أزمات الشعوب ومصاببها. بالتالً، علٌنا أن ننتبه إلى بعض الذٌن 

بعض أساتذة المواد، والمشرؾ « ٌضبطون»ٌدرسون فً جامعات معترؾ بها، و

ة مزٌفون بدرج« المضبطٌن»على األطروحة، وتجار اإلنجاز األكادٌمً. فهإالء 

أخطر من مزٌفً االعتمادٌة، ألن كشفهم شبه مستحٌل، وألنهم ٌباهون علٌنا 

بتخصصاتهم وبتصنٌؾ جامعاتهم، وبتمدٌراتهم العالٌة. كما أن مستوى 

األطروحات الُمجازة من لبل العدٌد من الجامعات الخاصة هً أطروحات ضعٌفة 

لمنهج اإلحصابً وهشة تعتمد على لراءة مصادر محدودة وؼٌر أولوٌة، وتعتمد ا
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بإعداد استبانة وتحلٌلها وعرض نتابجها. مما ٌملل من جودتها من الجهد 

األكادٌمً المبذول فً البحث والتحلٌل والممارنة ومنالشة األفكار والكتابة وتمٌٌم 

الشهادة األكادٌمٌة مزٌفاً. « مضمون، وجوهر، ولٌمة»اآلراء. وهذا كله ٌجعل 

ابمة الفرصة لتحوٌل لطاع شاسع من المواطنٌن إلى ولد أتاحت كل اإلمكانات الس

حملة شهادات علٌا ال تمل عن الماجستٌر وبكفاءة ال تزٌد عن الثانوٌة العامة!! 

لضٌة إدران الزٌؾ فً التؤهٌل األكادٌمً والعملً لضٌة تتجاوز االعتمادٌات، 

إلى برؼم خطورة االعتمادٌات والزٌؾ الُصراح. وتحول العلم والبحث العلمً 

بضاعة عامة فً سوق شعبً ؼدت أمراً خطٌراً ٌهدد عدالة المجتمع وإمكانٌة 

تمٌٌم كفاءة األفراد فٌه. إذ لم ٌعد كل حامل شهادة دكتوراه لادر على إعداد بحث 

علمً، أو تمٌٌم موضوع أكادٌمً، أو حل المشكبلت العملٌة والحٌاتٌة بمهارات 

ثبلً، ال ٌستطٌع كتابة مذكرة رسمٌة أو التفكٌر العلٌا. بعض حملة الدكتوراه، م

 تمرٌر مختصر ٌعبر فٌهما عن شكوى أو طلب أو ٌوصؾ لضٌة مهنٌة.
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 أدخل رلمن السري                              

ً لدٌن؟ احسبهم. أهمهم الرلم السري للبرٌد اإللكترونً    ً سرٌا واألرلام  كم رلما

السرٌة للبطالات البنكٌة، واألرلام السرٌة للحسابات البنكٌة اإللكترونٌة. ثم األرلام 

السرٌة لؤلجهزة اإللكترونٌة: الهواتؾ المحمولة، الحواسٌب فً العمل والمنزل. ثم 

األرلام السرٌة للحسابات اإللكترونٌة والتطبٌمات اإللكترونٌة المختلفة، عدا األرلام 

للخزابن مختلفة االستخدامات هنا وهنان. وما ربما لد تسمط الذاكرة ذكره. السرٌة 

ومع تكرار استخدام الرلم السري نفسه ألكثر من ؼرض لد تجد نفسن تمتلن ما ال 

 ٌمل عن عشرة أرلام سرٌة.

 

عندما ٌفاجبنً، صباحاً، جهاز الحاسوب فً العمل، بؤن الرلم السري للجهاز لد    

أن علً أن أجدده: أشعر بؤنً أعجز عن إعادة تؤلٌؾ رلم سري انتهت صبلحٌته و

ً لتؤلٌؾ أي رلم سري «. معادلة ٌسهل تذكر تركٌبتها»جدٌد بـ فؤضطر أحٌانا

وكتابته فً أي مذكرة حتى ال أنساه. وحٌن ٌباؼتنً حساب إلكترونً مهم مثل 

لم الحسابات البنكٌة أو حسابات العمل مع جهة رسمٌة، بؤن علً تؽٌٌر الر

ً إذا كنت فً مكان أو فً تولٌت  السري، ٌنتابنً اإلحباط والؽضب، خصوصا
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ضاؼط، ألن علً تؤلٌؾ رلم سري ٌتكون من ثمانٌة رموز متنوعة ما بٌن األرلام 

ً وأال  والحروؾ الكبٌرة والصؽٌرة، شرٌطة أال ٌكون هذا الرلم لد استخدم سابما

ً عل ى األعصاب إذا عجزت عن تذكر ٌكون سهبلً!! وٌزداد األمر تعمٌداً وضؽطا

التً تمر « هل نسٌت رلمن السري؟»رلمن السري، وانخرطت فً إجراءات 

بإرسال شفرة خاصة على برٌدن اإللكترونً، تمكنن من الشروع فً إجراءات 

 تؽٌٌر كلمة السر.

 

ً منفتحاً.     ً مفتوحا هذا الوالع الذي ٌؽرد علٌنا صباح مساء بؤننا نعٌش عالما

تمتع بخدمات استثنابٌة تمكننا من إجراء عملٌات، كانت معمدة سابماً، وبؤننا ن

ونحن نجلس على كراسٌنا فً المنزل أو العمل...، هذا العالم ال تستطٌع الدخول 

ً بعشرات األرلام السرٌة، التً تحمً سبلمة معلوماتن  فٌه دون أن تكون محصنا

ق والسرلة! فبالمدر من العبث والتطفل، وتحمً خصوصٌة هوٌتن من االخترا

الذي تطورت فٌه مجاالت خدمتنا وراحتنا وسعادتنا، تطورت ـ كذلن ـ إمكانات 

 اإلضرار بنا وإٌذابنا وسلب حمولنا.

 

ً تستخدم فٌه أجهزة خاصة « الشفرات السرٌة»فً السابك كانت     ً دلٌما علما

تخباراتٌة لصناعة الشفرة ولفكها، وكان ممتصراً على المجاالت العسكرٌة واالس

ً خاصاً. ثم  فمط. وحدها تلن المعلومات التً كان ٌنظر إلٌها أنها تحتاج تؤمٌنا

صارت صناعة الرلم السري بسٌطة وألل تعمٌداً وضرورٌة لكل معلوماتنا 

الشخصٌة. لمد صرنا مهمٌن كؤشخاص كؤي لضٌة عسكرٌة أو استخباراتٌة. تخٌل 

ة االبتمان البنكٌة وسرلة مدخراتن رلم حسابن لبطال« فن»لو أن أحداً تمكن من 

حسابن السري ألي برنامج « فن»النمدٌة إلكترونٌاً؟ تخٌل لو أن أحداً تمكن من 

تواصل اجتماعً وانتحل شخصٌتن وبث معلومات وصور لد تسًء لن أو تضعن 

 تحت طابلة المساءلة المانونٌة أو... االستخباراتٌة؟!!

 

ذي ٌؤخذ بالتطور لوة وتهدٌداً كلما تطورت هذه إننا نعود بذلن لمفهوم األمن ال   

الحٌاة. فبمدر ما تحصل على مزاٌا عصرٌة بمدر ما علٌن أن تإمنها وتحافظ 

علٌها، وبالمدر نفسه... تكون مهدداً بضرر أمنً. إنها سمة العصر المعمدة. التً 

 حولت أدمؽتنا إلى لوحة مفاتٌح نشطة طوال الولت. وجعلتنا نملك من األشباح
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المعاصرٌن. أولبن الذٌن بإمكانهم اختراق بٌوتنا وأجهزتنا دون كسر أبواب أو 

 عبور أسوار. لذلن سنبمى نُدخل أرلامنا السرٌة، وننساها، ونعٌد تؤلٌفها من جدٌد
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 راً؟لماذا نمع فً الخطؤ مراراً وتكرا                       

أمام « ؼالٌة»ولفت نٌلً كرٌم « سجن النسا»فً مشهد عبمري من مسلسل    

 ضابط السجن تولع أوراق خروجها بعد لضاء مدة عمابها فً جرٌمة لتل.

 

 الطفها الضابط لاببلً: مش عاوزٌن نشوفن هنا تانً ٌا ؼالٌة.

 

ر ٌا باشا خلٌن فاك»التفتت ؼالٌة إلٌه وهً تهم بالخروج من الباب، ولالت:    

خرجت ؼالٌة من السجن لتنتمم من «!! إنً دخلت المرة األولى هنا وأنا مظلومة

 زوجها وعشٌمته اللذٌن ورطاها فً جرٌمة المتل زوراً.

 

وتمكنت فعبلً من العثور علٌهما ولتلهما.. وعادت للسجن بجرٌمة لتل الترفتها،    

 هذه المرة، بنفسها فعبلً!!

 

عرض عدة حاالت لشخصٌات نسابٌة تكرر دخولها « سجن النسا»مسلسل    

 للسجن ألسباب مختلفة.

 

 إحداهن لبض علٌها، خطؤ، فً ظروؾ التحام وكر دعارة.
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وحٌن خرجت من السجن كانت أسرتها لد تبرأت منها ورفض جمٌع من كان    

ٌعرفها تمبلها والتعامل معها. فلم تجد سبٌبلً إلى االنخراط فً الدعارة، والتورط 

 ً لضاٌا لانونٌة فً هذا الشؤن والعودة للسجن عدة مرات.ف

 

شخصٌة أخرى فً المسلسل كانت تتعمد العودة للسجن للحصول على فرص    

حٌاة أفضل فً السكن والؽذاء والعبلج من مرض الفشل الكلوي الذي ال تملن ماالً 

 للتداوي منه.

 

رٌن، فتعود مرة أخرى وشخصٌات عدٌدة كانت تخرج من السجن لتنتمم من اآلخ   

 للسجن.

 

فكرة الخروج من السجن والعودة إلٌه، هً فً حد ذاتها فكرة الولوع فً الخطؤ    

 والعودة إلى تكراره مرة أخرى.

 

 لماذا نعود لتكرار أخطابنا؟!

 

للٌلون هم الذٌن ٌعترفون بولوعهم فً الخطؤ عمداً، وبتكرار نفس األخطاء    

 عمداً أٌضاً.

 

التً توفر لهم األعذار « التبرٌرٌة»ٌلجإون إلى « المعترفٌن»بٌة لكن ؼال   

 والحجج، التً تخلك عندهم إحساساً بالراحة النفسٌة.

 

 ٌؽرلون أنفسهم بؤسباب الخطؤ األول واإلكراهات التً تعرضوا لها.« المبررون»
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 التً تتزاوج وتتوالد وتنتج شعباً ؼفٌراً « الخطؤ األول»ثم تتضخم عندهم أسباب 

من اإلكراهات واألخطاء التً تجعل هذا الشخص ٌتعثر باألخطاء فً كل خطوة 

 ٌخطوها، موهماً نفسه واآلخرٌن بؤنه مظلوم وبؤنه ضحٌة لظروؾ متسلطة علٌه.

 

ولكن.. كذلن، هنان من لد ٌرفضهم المجتمع ألسباب مختلفة، منها أسباب    

 طبمٌة، أو لولوعهم فً جرم سابك.

 

المترفع « السوي»بُداً من مؽادرة المجتمع « المرفوض»اإلنسان وال ٌجد هذا    

 الذي سٌفتح له ذراعٌه بكل كرم.« ؼٌر السوي»عنه، واالندماج فً المجتمع 

 

نحن نمترؾ جرماً، أحٌاناً، ننبذ اآلخرٌن ونطردهم من محٌطنا تحت ذرٌعة    

 الحفاظ على نماء الجماعة.

 

« النمٌة»اعات عشوابٌة تحاصر الجماعة هنان... خارج الجماعة ستتشكل جم   

 وتعمل على اخترالها وتعكٌر نمابها.

 

 علٌنا أن نوسع إنسانٌتنا، وتمبلنا لآلخرٌن.

 

، واألخذ بٌدها لتعبر جسور «الذرابعٌة»علٌنا تفهم الكابنات البشرٌة ؼٌر    

 األزمات.

 

 علٌنا أن نتعلم المؽفرة واالحتواء.
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 أهلنا وأصدلابنا والمحٌطٌن بنا عنا.فنحن لن نستفٌد من انشماق 

 

بل سنخسر من أرصدتنا اإلنسانٌة بشراً أرادوا أن ٌكونون جزءاً منا.. ولكننا 

 خذلناهم.

 

                                           (58) 

 صناعة الكذب والمٌثومانٌا                              

أحدهم أو فً مجلس ما، وننمل لصة أو  أؼلبنا تعرض لهذا المولؾ: نكون مع   

حدثاً ما ثم نكتشؾ أن ما للناه محض كذب!! وإذا عدنا لمراجعة نالل الخبر لنا لد 

نكتشؾ أنه هو اآلخر ضحٌة تلن الكذبة!! ولد تفشت هذه الظاهرة أكثر فً وسابل 

التواصل االجتماعً. حٌث ٌنتشر خبر مفاجا عن وفاة أحد المشاهٌر أو طبلله أو 

واجه، أو حدوث اتفاق سٌاسً معٌن، أو نشوب مشكلة التصادٌة طاربة، ز

وٌنشؽل الكثٌرون بنشر الخبر إلى أن ٌصدر النفً بعد دلابك من بلوغ الكذبة عنان 

 السماء!!

 

أحد سمات عصرنا المعمد هذا انتشار الكذب. نحن محاطون بؤكاذٌب وادعاءات    

حن نبلحظ أن كثٌراً من الشابعات ودعاٌات لم نعد نعرؾ كٌؾ نتعامل معها. ن

الكاذبة تكون من صناعة أفراد إما مستفٌدٌن من نشر األكاذٌب وإما مستمتعٌن 

بالتفرج على الناس وهم مخدوعون. بعض هإالء الكاذبٌن هم جزء من حٌاتنا 

الٌومٌة عبر عبللات أسرٌة أو مهنٌة أو اجتماعٌة مما ٌزٌد األمر سوءاً علٌنا. 

ٌصنؾ اإلفراط فً الكذب بحالة، لٌست مرضاً عملٌاً، ولكنها ؼاٌة  وفً علم النفس

ٌلجؤ فٌها المرء إلى اختبلق المصص الكاذبة، أو « المٌثومانٌا»نفسٌة تُسمى 

المبالؽة فً إحداث بعض المصص الحمٌمٌة. وٌكون الهدؾ من الكذب، إما دفع 

راب النفسً خطر ما، أو جلب منفعة ما، وفً الحاالت التً تمترب من االضط

ٌصٌر للكذب دوافع ؼٌر نفعٌة مثل الشعور بالمتعة والؽوص فً الخٌال والشعور 

، فً حٌاة الفرد الشخصٌة «بطولة أو مظلومٌة»بالحضور والثمة، أو خلك حالة 

ٌعون جٌدا أنهم ٌكذبون، « مهووسً الكذب»تجعله محط جذب وحدٌث دابم. بعض 
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لونه ثم ٌمعون تحت تؤثٌر ما ٌسمى بـ ولكنهم ٌكررون الكذب وٌكررونه حتى ٌصد

 «.الذاكرة الكاذبة»

 

نحن نصدم فً حٌاتنا العادٌة والبسٌطة بمن ٌستمرئ الكذب وٌتداوله بكثرة    

تإدي إلى خلك شعور باالحتمار تجاهه!! نحن نذهل أشد الذهول من لدرة البعض 

الضحٌة معنوٌاً على إٌذاء اآلخرٌن باستخدام سبلح الكذب الذي لد ٌنتهً باؼتٌال 

وٌمضً على ما بمً من مستمبلها. وال تخلو هذه الحٌاة من لصص بإساء ُدمرت 

حٌاتهم بسبب ِكذبة واحدة صدلها اآلخرون بسبب مبلبسات هً، فً حمٌمة األمر، 

 سوء حظ ال أكثر.

 

شٌوع الكذب على هذا النحو المثٌر للرٌبة فً حٌاتنا جعل منا فً بعض األحٌان    

اسة لكل ما ٌمال. فالدٌن للثمة فً المحٌطٌن بنا، نمٌل للوسوسة والملك كابنات حس

أمام بعض المتنالضات التً لد تمع فً حٌاتنا بشكل عفوي. صرنا نخشى أن ٌتم 

استؽفالنا، ثم استدراجنا، وأخٌراً استؽبللنا، ألتفه األسباب. فمط.. ألن البعض صار 

حن نرٌد أن نكون طبٌعٌٌن وبسطاء ٌحترؾ الكذب، وٌدٌر أموره ببوصلة الكذب. ن

وتلمابٌٌن، ولكننا فً الولت نفسه، ال نرٌد أن نكون مؽفلٌن وُسذّجاً.. فكم هو مإلم 

 أن تكتشؾ أن حسن ظنن أودى بن لتكون مؽفبلً كبٌراً!!

 

                                           (59) 

 لمشروع الوطنًالمماومة اإلسبلمٌة وا                          

فً ممابلة تلفزٌونٌة هامة للفنان العبمري زٌاد الرحبانً على لناة المٌادٌن    

الفضابٌة المإٌدة لحزب هللا وإٌران. طرح زٌاد نمداً مختزالً لكنه نمد موضوعً 

ً بؤن زٌاد الرحبانً، شٌوعً االنتماء والحزب،  ومنهجً لوضع حزب هللا. علما

بلمٌة ومن مإٌدي حزب هللا. ولد واجه بسبب توجهاته ومن أنصار المماومة اإلس

مشكبلت عدٌدة فً بلد منمسم طابفٌاً ومتصارع حزبٌاً مثل لبنان. ولكن فً تمدٌري 

أن النمد الذي طرحه زٌاد ٌعد أخطر مؤخذ على أي حزب أو حركة أو فصٌل 

ره سٌاسً، ألنه ٌمس عبللة الحزب بمفهوم الهوٌة الوطنٌة الذي ال ٌمتصر تفسٌ

 على لضٌة الوالءات فحسب.
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تلخص نمد زٌاد لحزب هللا فً مولؾ الحزب من الشٌوعٌٌن، واختزاله للمماومة    

ً بؤن المماومة اللبنانٌة « الوطنٌة»فً االتجاه اإلسبلمً وتجاوزه للمماومة  ـ علما

ضد إسرابٌل دشنها الحزب الشٌوعً فً الثمانٌنات إبان االجتٌاح الصهٌونً 

هو من تمكن من إلحاق الهزٌمة بإسرابٌل وإخراجها من بٌروت فً لبٌروت، و

صورة مزرٌة. وإشارة زٌاد إلى عبللة حزب هللا بالشٌوعٌٌن ال تخلو من تلمٌح 

إلى التركٌبة اإلٌدٌولوجٌة لحزب هللا ومسؤلة لبوله باآلخر. ووفابه للتارٌخ 

لضاٌا الصراع  النضالً الوطنً. كما انتمد زٌاد تركٌز الحزب فً نشاطه على

الخارجً دون موازاة مع البرنامج الداخلً الذي شارن بموجبه فً الحكومة وفً 

البرلمان. وتساءل زٌاد عن دور الحزب فً محاربة الفساد، حٌث ال ٌوجد أي 

تصرٌح أو مشروع أو برنامج للحزب ٌواجه فساد الدولة، التً صارت جزءاً منها 

انتمد أخٌراً لجوء الحزب لتوزٌع المساعدات بمشاركته فً التشكٌلة الحكومٌة! و

والمعونات على أتباعه خارج خدمات الدولة، التً ٌفترض أن ٌعمل على تعزٌزها 

وترلٌتها لخدمة كافة المواطنٌن. كل المآخذ السابمة تإثر على مستمبل الحزب، 

حسب تعبٌر زٌاد، فً حال انتهى مشروعه الخارجً فً مماومة إسرابٌل. ٌمول 

النمد «. إن المواطن اللبنانً لٌس له نصٌب من نشاط الحزب وأجندته!!: »زٌاد

الذي طرحه زٌاد الرحبانً لحزب هللا ٌمكن إسماطه أٌضاً على كل حركات ما صار 

والذي ٌشمل حركة حماس والحركات الجدٌدة « المماومة اإلسبلمٌة»ٌسمى بتٌار 

لشعبً وؼٌرها من الكٌانات والحشد ا« الحوثٌٌن»الناشبة مثل حركة أنصار هللا 

هذه المكونات تإسس شرعٌتها «. المٌلٌشٌات»التً مازال بعضها فً مرحلة 

لبلعتداءات الخارجٌة، فمن ٌتابع خطابات لٌادات حماس « المماومة»على فكرة 

التً تسٌطر على الحكم فً لطاع ؼزة ٌبلحظ خلو الخطابات وأنشطة الحركة من 

لتعلٌم والصحة وبالً الخدمات. طبعاً ستكون الذرٌعة أي برنامج حكم محلً ٌهتم با

جاهزة بؤن ؼزة تواجه حصاراً وحرباً، وأن األولوٌة لمواجهة العدو اإلسرابٌلً. 

ولكن أال ٌمكن أن ٌتفرع من حركة حماس كٌان مدنً صرؾ ٌعنً بصٌاؼة 

اء برنامج مدنً خدماتً وٌتابع تنفٌذه، بحٌث ٌمترح حلوالً وبدابل ألزمة الكهرب

والرواتب والتنمل فً ؼزة ؟!! ألٌس ذلن هو وظٌفة السلطة الحاكمة فً أي مكان 

وزمان؟!! كذلن فإن تركٌز التوجهات الحوثٌة فً خطابات عبدالملن الحوثً وبالً 

لٌادات حكومة صنعاء التً ٌسٌطر علٌها التٌار الحوثً تخلو أٌضاً من أي برنامج 

لتحالؾ وأمرٌكا وإسرابٌل والمواجهة خدماتً، وتنشؽل بالتعببة للحرب ضد ا
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الدبلوماسٌة الخارجٌة. وستكون الذرٌعة أٌضاً، من وجهة نظر أنصار هللا، أن 

 الٌمن تواجه حرباً!!

 

فً كلمة خطٌرة لحسن نصرهللا األمٌن العام لحزب هللا بعد تحرٌر النظام    

ه حزب هللا السوري لمدٌنة حلب من الجماعات المتطرفة المسلحة، الذي شارن فٌ

لد أكمل « المماومة اإلسبلمٌة»ومٌلٌشٌا عرالٌة وإٌرانٌة. صرح نصرهللا بؤن تٌار 

امتداده من أفؽانستان إلى إٌران فالعراق وسورٌا ولبنان. وشمل معهم حركة 

حماس والحوثٌٌن فً الٌمن. وبؽض النظر عن الصراعات المسلحة التً تخوضها 

مإسس على المماومة. وبما أنها جمٌعها كل هذه التكوٌنات فإن برنامجها ال

حركات مماومة إسبلمٌة، فبل بد أن ٌكتسب صراعها لداسة خاصة. فما مصٌرها 

انتهاء « وجودٌاً »فً حال انتهاء كل الصراعات فً المنطمة؟ وهل من مصلحتها 

تلن الصراعات؟ وما الحجم الذي ستطلبه لنفسها فً التمثٌل السٌاسً نظٌر 

ة الطوٌلة وبذلها الدم فً المعارن الطوٌلة؟ وما هو البرنامج مماومتها المسلح

السٌاسً الذي ستتبناه؟ ٌبدو مستمبل تلن الكٌانات كما لال زٌاد الرحبانً مملماً 

 ومجهوالً!!

 

الشن فً أن هنان صراعات وأخطاراً تحدق بالمنطمة العربٌة. والبد من إٌجاد    

موالت المعنوٌة لتٌارات المماومة حلول وطنٌة شاملة لها. ولكن تفكٌن المح

للمحموالت المعنوٌة « المعادل الموضوعً»اإلسبلمٌة ٌإدي إلى نتٌجة أنها 

مثل الماعدة وما تفرع عنها. فهً األخرى أسست شرعٌتها « للحركات الجهادٌة»

« الدولة اإلسبلمٌة»، ثم انتهت إلى فكرة تؤسٌس «المماومة-الجهاد»على فكرة 

 ي حداثة وأي اهتمام باحتٌاجات الرعٌة.بمنطك ٌخلو من أ

 

أخٌراً فً الممابلة نفسها على لناة المٌادٌن تحدث زٌاد الرحبانً عن الحزب    

الشٌوعً الذي ٌنتمً إلٌه وانتمد ركوده. وألر أن ركود الحزب وانمطاع نشاطه 

هو الذي أدى إلى تمدد حزب هللا، مشٌراً إلى حرب الشابعات واإلساءات التً 

ض لها مفهوم الشٌوعٌة التً أدت بكثٌر من األحزاب الشٌوعٌة فً العالم إلى تعر

كذلن فإن الحرب «. الحزب الشٌوعً»تؽٌٌر أسمابها واالستؽناء عن مسمى 

الشعواء التً ُشنت ضد األحزاب الٌسارٌة الوطنٌة فً كثٌر من دول الوطن العربً 
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سٌاسً وتموٌة لواعده. ال تحت عدة مزاعم هً التً أدت إلى انتعاش اإلسبلم ال

ٌعنً أن تكون األحزاب والحركات وطنٌة أنها منبثمة من الداخل وال تتلمى دعماً أو 

مساندة خارجٌة فمط. بل ٌعنً أن ٌكون برنامج العمل ومجاله هو الوطن. وأن 

تتشكل فً هذه المرحلة الصدامٌة من تارٌخ العرب أحزاب وحركات ومٌلٌشٌات 

ملة التنسٌك فٌما بٌنها، ومتكبة على الصراعات الحمٌمٌة عابرة للحدود، ومكت

لؤلمة، وتعبر عن نفسها بمشارٌع جهادٌة ممدسة، وال تضع فً اعتبارها وفً 

ً لبناء األوطان ورلً الشعوب، وتوفٌر الخدمات التعلٌمٌة  ً مدنٌا نشاطها برنامجا

صراعات ٌموم والصحٌة، وتطوٌر االلتصاد المنتج. فنحن أمام مستمبل جدٌد من ال

ً ستكون  على استحمالات جهادٌة ولتالٌة لد ٌصعب النماش فٌها اآلن، لكنها حتما

 حاضرة مستمببلً، وربما.. بموة السبلح.

 

                                              (61) 

 نحن نحب الذٌن ٌشبهوننا                                   

ابٌة لتشكٌلة عبللاتن؟ خبلصة أصدلابن؟ صفوة هل تؤملت المحصلة النه   

الممربٌن منن؟ المسافرون فً هذه الحٌاة الذٌن انتهوا معن فً المطار نفسه ؟ ثم 

هل دلمت فً العابرٌن صدفة فً طرٌك حٌاتن الجانبً؟ وكٌؾ جمعتكم محطة 

واحدة دون سابك تخطٌط أو تمدٌر؟ وبممارنة بسٌطة مع األشخاص الذٌن نستطٌع 

طلك علٌهم تسمٌة متاع زابد فً الحٌاة أو عابرٌن سرٌعٌن تم تجاوزهم، فإننا أن ن

سنجد أن الذٌن أحببناهم عبر الزمن أو بالمصادفة هم الذٌن ٌشبهوننا فً أشٌابنا 

 البسٌطة، وربما ال عبللة لها ببالً مجاالت حٌاتنا المعمدة.

 

ٌة والتعلٌمٌة. ربما ال الذٌن ٌشبهوننا لد ال ٌكونون من نفس فبتنا االجتماع   

ٌحملون نفس هوٌاتنا وجنسٌاتنا. والؽرٌب.. أنهم لٌسوا، بالضرورة، من ألربابنا 

فً الدم والجٌنات. ومن الممكن أن ٌخالفونا فً أفكارنا الجوهرٌة وتوجهاتنا 

 للحٌاة.«  الخام»العامة!! ولكنهم ٌشبهوننا فً الروح والمزاج والنظرة 

 

لؾ عند لماء من ٌشبهن. المكان وولت اللماء ال ٌعنٌان الكثٌر. أنت ال تحتاج للتك   

والتدلٌك فً مظهرن ال ٌبدو مربكاً لن. ال تحتاج إلى ترتٌب أفكارن مع المشابهٌن 
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لن. نحن عفوٌون، معهم تلمابٌون، متحمسون كما ٌنبؽً لنا أن نكون عند طرح 

 صوصٌاتنا.همومنا وطموحنا وأفراحنا وأحزاننا، وكل ما له عبللة بخ

 

ونحن نضع أنفسنا فً ورطة حٌن نحاول أن نجعل بعض من نحبهم ٌشبهوننا    

كً نشعر أننا نخلك تفاهماً وهمٌاً، ونعٌش حٌاة افتراضٌة. فً هذه الورطة نعمل 

ً فشٌباً  على تعرٌفهم على ذولنا الخاص وأسلوبنا فً الحٌاة، ونحاول شٌبا

ال وعٌنا نعلم أن عربون العبللات  تطوٌعهم وتمرٌنهم علٌه. نحن فً دهالٌز

الطوٌلة والناجحة تعدد أوجه الشبه، فنفتعل آلٌات انتمالٌة للوصول إلى المشابهة. 

وؼالباً.. ٌكون نصٌبنا الفشل الذرٌع. فمعادلة الحب والتفاهم مع المختلفٌن هً 

 معادلة معمدة الشفرة صعبة التركٌب والفن والتفسٌر والتحسٌن والتطوٌر.

 

لذٌن ٌشبهوننا ٌؤتون دون أن نبحث عنهم. ودون أن نفحصهم للتؤكد من نسبة ا   

الشبه معهم. شبه األرواح واإلدران والنفوس ٌدرن ذاته كما ندرن ذواتنا أمام 

المرآة. وفً الجانب المصً من حٌاتنا البسٌطة نحن ال نحتاج للكثٌر. نحتاج من 

ا دون تبرٌر موضوعً ٌسمعنا دون تذمر أو وصاٌة، نحتاج من ٌضحن معن

ومنطمً لمنهج الضحن. لمن ٌمكنه أال ٌبالً بمتنالض مضحن فً سلوكن كؤن 

 تتناول لطعة آٌس كرٌم. ثم تطلب بعدها فنجان لهوة

 

                                         (61) 

 نوبل وسباٌا المرن الحادي والعشرٌن                          

وبعٌداً عن مرور العابرٌن «. للسبلم»مصدالٌة جوابز نوبل بعٌداً عن مدى    

إلٌها بالكنٌست اإلسرابٌلً. وبعٌداً عن األدوار الدولٌة المطلوبة منهم نظٌر هذا 

الفوز. فإن حصول الناجٌة اإلٌزٌدٌة نادٌة مراد على الجابزة ٌستحك للٌبلً من 

ش البشرٌة بٌن تسلٌط الضوء على ما حصل فً الوطن العربً من عودة الوحو

شعوبها، وبعثهم ممارسات المرون الوسطى وما لبل الوسطى فً المناطك التً 

وكؤنها مشاهد تمثٌلٌة تم « سبلما سبلما»سٌطروا علٌها. وانتهاء كل تلن الولابع 

 تصوٌرها وانتهت!
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الذٌن تابعوا تفاصٌل لصة نجاة نادٌة مراد وؼٌرها من اإلٌزٌدٌات، وجدوا فً    

صبلً بٌن الخٌال والحمٌمة. فكل ما كان ٌمال عن ممارسة الدواعش نادٌة فا

السترلاق النساء وبٌعهن والتعامل معهن بصفتهن جوارَي للمتعة والخدمة، كان 

لمرحلة من مراحل صعود المد الداعشً فً سورٌا والعراق ضرباً من اإلشاعات 

ً اإلٌزٌدٌات البلتً والمبالؽات التً ٌحتاج تصدٌمها إلى دلٌل. فكانت نادٌة وبال

امتلكن الشجاعة لئلعبلن عن أنفسهن ومعاناتهن دلٌبلً دامؽاً على أن البشرٌة فً 

عالمنا العربً مازالت تحتفظ بجرثومة الوحشٌة التً ال تحتاج إال لمناخ خاص 

 وظروؾ معٌنة كً تتخلك من جدٌد وتكبر وتهٌمن بؤوببتها.

 

ما عبرت عنه نادٌة: أن تستعبد نساء كان من المإسؾ، بل ومن المخٌؾ، وهو    

عرالٌات فً ظروؾ إهمال الدولة العرالٌة لمثل هذه الكارثة الحضارٌة، وبتواطإ 

بعض العشابر العرالٌة، ومع صمت من المإسسات الثمافٌة والدٌنٌة التً لم تفند 

 هذا المسلن اإلرهابً والمتخلؾ.

 

شإون اإلسبلمٌة، وهو ِلَم لَْم ثمة سإال لدٌم جدٌد كان ٌوجه للباحثٌن فً ال   

ٌحرم اإلسبلم الّرق؟ وكانت اإلجابة موضوعٌة ووافٌة، وهً أن اإلسبلم كان 

ٌتعامل مع الوالع ومعطٌاته بما ٌناسب البٌبة وال ٌتعارض مع األعراؾ االجتماعٌة 

ً من االلتصاد العالمً.  ً فً حٌنها وكان نوعا ً عالمٌا والسٌاسٌة. والّرق كان عرفا

لدٌماً.. أما ولد خرجت علٌنا جماعات ترٌد استعادة أعراؾ المرون الؽابرة هذا 

 باعتبار أن اإلسبلم حٌن بزغ فً البٌبة البدوٌة لد ألرها ولم ٌتعارض معها، فإن 

ذلن ٌحتاج إلى ولفة ثمافٌة واجتماعٌة وفمهٌة تحمً المجتمعات اإلسبلمٌة من كل 

، ووفك مصالحه، واألجندات الؽربٌة من ٌعٌد تدوٌر النصوص الدٌنٌة وفك هواه

 التً تحركه، وهو األمر الذي لم ٌحدث!!

 

وفً هذا السٌاق علٌنا أن نتذكر أٌضاً أن التشرٌعات المانونٌة الداعمة للمرأة،    

ً فً لوانٌن األحوال الشخصٌة، لم تتطور هً األخرى بما ٌكفً لتعزز  خصوصا

ن الوسطى وهلوساتهم. وأن المرأة، وضع المرأة وحماٌتها من أحبلم عشاق المرو

العربٌة تحدٌداً، برؼم كل المنجز الحضاري والتمدمً الذي لدمته لمجتمعها، 
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وبرؼم كل النماذج النسابٌة فً العالم الؽربً، لم تتمكن بعد من التحرر من نظرة 

 التً تكبلت بهما منذ عصر البداوة.« العار»و« العورة»

 

لمٌة وافتضاح لضٌة الرق والعبودٌة التً سكنت خروج نادٌة مراد إلى العا   

العراق وسورٌا مهد الحضارات األولى فً العالم، »العراق وسورٌا لسنوات.. 

حٌث كانت المرأة آلهة تعبد، وملكة تحكم. وأول منارات الحداثة والتمدم فً الوطن 

ات ، خروج نادٌا.. هو أمر جٌد. وهو فً الولت نفسه، أمر محرج لمجتمع«العربً

استساؼت العبودٌة وابتلعت الّرق وتجرعت الفضٌحة الحضارٌة ببرود دم ؼٌر 

 منطمً.

 

البلتً « داعش»تحٌة لنادٌة مراد، ولكل اإلٌزٌدٌات، وؼٌرهن من الناجٌات من    

والفرار من عناصره. ثم امتلكن الشجاعة « داعش»امتلكن الشجاعة لمواجهة 

تصاب الجماعً الذي تعرضن له لئلعبلن عن معاناتهن وشرح تفاصٌل االؼ

 بصفتهن سباٌا وجواري وإماء من المرن الحادي والعشرٌن.

 

                                          (62)  

 االنتحار اآلخر للمثمؾ                               

كثٌرون هم المبدعون والمثمفون الذٌن انتهت بهم طبٌعة الحٌاة فً مواجهة    

تهم إلى االنتحار. وكثٌرة هً الدراسات التً حاولت فهم األسباب التً تإدي أمزج

بالمبدع أو المثمؾ إلى االنتحار. ولست هنا فً معرض إعادة المراءات السابمة أو 

منالشتها. لكن.. وبعٌداً عن المعنى البٌولوجً لبلنتحار فإنه ٌعنً الصمت النهابً 

بالؽة على عجز المثمؾ أو المبدع عن بؤسلوب احتجاجً عنٌؾ. وهو ذو داللة 

 مع الوالع المحٌط به.« التكٌؾ»

 

ورد إلٌهم من علم البٌولوجٌا. « التكٌؾ»ٌشٌر علماء النفس إلى أن مصطلح    

وكان أول من وضعه العالم تشارلز دارون فً نظرٌته النشوء واالرتماء، حٌن عبر 

بة الطبٌعٌة المحٌطة بها من عن محاولة الكابنات الحٌة للتواإم مع مكونات البٌ
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حرارة وبرودة ومطر وجؽرافٌا. ثم صار فً الدراسات اإلنسانٌة ٌعنً لدرة المرء 

على التواإم مع المتطلبات االجتماعٌة ولدرته على تكوٌن عبللات مرضٌة بٌنه 

وبٌن بٌبته. وفً كل األحوال ٌهدؾ التكٌؾ لحماٌة حٌاة اإلنسان، وإبمابه منسجماً 

 مع محٌطه.مع نفسه و

 

وركابز التكٌؾ الثبلث، حسب كثٌر من الدراسات النفسٌة، هً تكٌؾ اإلنسان    

مع البٌبة الطبٌعٌة والمادٌة، وتكٌؾ اإلنسان مع ذاته، وتكٌؾ اإلنسان مع 

مجتمعه. ولد اهتم علماء النفس واالجتماع كثٌراً بتكٌؾ المرء مع ذاته باعتبار 

وم علٌها الشخصٌة. وألن تصورات اإلنسان عن الذات هً النواة الربٌسة التً تم

ذاته وتمدٌره لها تتحكم كثٌراً فً عبللته باآلخرٌن، وتفنٌده لنظرة اآلخرٌن 

وتمٌٌمهم له. ومن ثم بناء المشتركات والمختلفات معهم. كما إن إدران المرء 

 لحدود إمكاناته ولدراته هً التً ترسم له خطواته نحو اإلنجاز ونحو النجاح أو

الفشل. وحٌن ٌختل تمدٌر المرء لذاته وإلمكاناته زٌادة أو نمصاناً، وحٌن تختل 

الذات مع البٌبة « تكٌؾ»نظرته للوالع انطبللاً من تركٌبته الذاتٌة تبدأ مشكلة 

 والمجتمع المحٌطٌن به، فٌختل توازن اإلنسان الفكري والوجدانً.

 

دنً الكبٌر تٌسٌر سبول وانتحاره، على سبٌل المثال، فإن سٌرة حٌاة األدٌب األر   

فعدم تمبله لطبٌعة جامعة عرٌمة مثل «. تكٌؾ»هً فً حمٌمتها سٌرة عدم 

الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت التً بدأت دراسته الجامعٌة فٌها، وانتماله للدراسة 

فً جامعة دمشك، تبدو بداٌة مملمة لشخصٌة تتسم بحساسٌة مفرطة تجاه مفردات 

مع الوظابؾ التً عمل بها « التكٌؾ»ستمر تٌسٌر سبول فً عدم الوالع. ولد ا

منفستو عدم « أنت منذ الٌوم»واألماكن التً عاش بها. وكانت رواٌته المتفردة 

مع أسرته ومجتمعه والزعٌم الدٌكتاتور الذي حكم « عربً»تكٌؾ بطل الرواٌة 

ٌاة بعد هزٌمة مع الح« التكٌؾ»األمة ثم أُعدم. ولد بلػ تٌسٌر سبول ذروة عدم 

بالسبلم مع إسرابٌل فمرر الصمت التام وإنهاء  1973، ثم انتهاء نصر 1967

حٌاته باالنتحار. وهذا النوع من االنتحار هو تعبٌر عن مولؾ رافض للهزٌمة 

 العربٌة والخنوع العربً وتحوٌل كل نصر أو بصٌص نور إلى هزٌمة وظلمة.
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إنه انتحار «. التكٌؾ»ن المرتبط بؤزمة ولكن ثمة نوع آخر من انتحار المثمفٌ   

ؼٌر ممرون بالصمت، بل ممرون بالكبلم، والتعبٌر واإلفاضة. ذلن أنه انتحار ال 

بل ٌرتبط بمحاولة المثمؾ إلزام نفسه «. التكٌؾ»ٌتعارض مع إمكانات المثمؾ فً 

لى وإرؼامها على التكٌؾ. هذا االنتحار ٌسمح للمثمؾ بالبماء حٌاً، آمناً، ٌمشً ع

األرض وٌستمر فً النشر عبر الصحؾ أو دور النشر، وٌعطٌه الحظوظ الكبرى 

فً الظهور فً مختلؾ شاشات الفضابٌات. إنه انتحار تبنً اآلراء السابدة 

المفروضة، اآلراء التً تنحاز دوؼمابٌاً أو برؼماتٌاً لؤلحزاب السٌاسٌة أو األنظمة 

والتً ٌرى المثمؾ أنه من العسٌر علٌه الحاكمة أو السلطات االجتماعٌة والدٌنٌة. 

 أن ٌنتمدها رؼم رفضه لها، وعدم لناعته بسبلمتها وصحتها.

 

تكون عالٌة وخانمة هنا حٌن ٌضطر المثمؾ للتعبٌر عن تؤٌٌده « التكٌؾ»أزمة    

لما ٌخالؾ لناعاته ومبادبه. وحٌن ٌُرؼم على تبرٌر وتفسٌر ما ال ٌمبله. وتزداد 

حٌن تكون األفكار التً ٌُرِؼم المثمؾ نفسه على نشرها « ريالتكٌؾ المس»لسوة 

وتروٌجها متعارضة مع توجهات المجتمع ومصالحه. إذ هنا ٌصبح المثمؾ متهماً، 

 وٌصنؾ بؤنه أداة من أدوات اإلضرار بالمجتمع وتشوٌه فكره.

 

حٌن ٌخٌر المثمؾ بٌن الصمت وبٌن الجهر بما ٌختلؾ معه، فإن ذلن من المحن    

تً ٌواجهها المثمؾ فً دول تفتمد كثٌراً فً بنٌتها الثمافٌة واالجتماعٌة ال

والتشرٌعٌة للموانٌن واألعراؾ التً تكفل حرٌة التعبٌر وتنظمها. مما ٌجعل 

ً من جهات عدة. جهات ترؼمه على تروٌج أفكارها، وجهات  المثمؾ مستهدفا

لمثمؾ مجتمعه تحاسبه على عدم الشجاعة والمواجهة. ولكن.. حٌن ٌتحدى ا

والسلطات المهٌمنة على منظومة األفكار والمٌم السابدة فً مجتمع ما، فمن ٌنصر 

المثمؾ حٌن ٌنحاز للحك، من وجهة نظره.. أو حٌن ٌتمرد من وجهة نظر 

 خصومه؟؟

 

                                         (63) 

 م2118الولت لبل الضابع فً انتخابات                   
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باٍق من الزمن أسبوع واحد فمط وٌبدأ التصوٌت على االنتخابات البرلمانٌة    

والبلدٌة فً البحرٌن. وعلى الجمٌع حسم خٌاره خبلل هذا األسبوع فمط. والثبات 

على اسم المرشح النٌابً والبلدي الذي سٌصوت له. الولت لٌس كافٌاً لمن ما زال 

ٌن فً تصاعد وتصرٌحات المرشحٌن حولها حابراً. والمضاٌا اإلشكالٌة فً البحر

لٌس له أثر مما لد ٌجعل حٌرة البعض تطول إلى ٌوم التصوٌت نفسه داخل ممر 

 االنتخابات.

 

أنها « تمرٌباً »المبلحظ فً فترة الدعاٌة االنتخابٌة التً بدأت من شهر ونصؾ    

ة. الؽالبٌة دعاٌة أكثر ما توصؾ به بؤنها فاترة. ال تحمل حرارة المرحلة المادم

الساحمة من المترشحٌن أسماء ؼٌر معروفة على صعٌد العمل العام بالنسبة للكثٌر 

من سكان الدوابر االنتخابٌة. وربما كانت أكثر الدعاٌة ضجٌجاً هً لضاٌا الطعن 

فً أهلٌة بعض المترشحٌن بسبب عدم سكنهم الفعلً فً الدابرة التً تمدموا 

ن أنً سمعت بحدة منالشات أهالً أي دابرة داخل للترشح باسمها. عدا ذلن ال أظ

خٌمة أحد المترشحٌن. وال أظن أنً سمعت عن برنامج الفت طرحه أحد 

المترشحٌن. بل البلفت أن أؼلب المترشحٌن لد افتتحوا ممارهم لبل التصوٌت 

 بؤسبوعٌن فمط!!!

 

أو ثبلثة  بعضهم اكتفى باللماء بناخبٌه ٌوم االفتتاح فمط. والبعض حدد ٌومٌن   

للماءات فمط!! هل تكفً هذه األٌام المعدودات إللناع الناخبٌن بشخص المترشح 

ً إذا كان المترشح من الذٌن ال ٌتمتعون بالحضور واإلنجاز  وبرنامجه؟ وخصوصا

 فً المنطمة أو فً المجال العام.

 

ون وأنت تسٌر فً الشوارع وتمرأ الشعارات االنتخابٌة التً ٌتوج بها المترشح   

الفتاتهم العمبللة، فإنن ال تستطٌع مؽالبة الضحن أحٌاناً! فؤؼلب الشعارات عامة 

تركٌبا ؼٌر مزجً من مفردات إنشابٌة على شاكلة معاً « ومركبة»وفضفاضة 

نحو  -كً نحمك المستمبل  -من أجل ؼد أفضل  -كلنا سنعمل  -بكم نتطور -نرتمً 

من الشعارات التً ال داللة فٌها. ولذلن كً نخدم الوطن... إلخ..  -تنمٌة مستدامة 

أنصح من ٌنوي التوجه إلى الخٌم االنتخابٌة فٌما تبمى من الزمن أن ٌدون شعار 

المترشح ثم ٌطلب منه تفسٌره، وكٌؾ سٌبنً علٌه برنامجه؟ وما عبللة الشعار 
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 بالمضاٌا الملحة مثل موازنة البحرٌن المادمة ولضٌة التماعد االختٌاري والضرابب

المادمة وخصخصة بعض مهام الحكومة؟ علٌن أن تمتحن كبلمه لبل أفعاله. ألن 

علٌنا أن ننتخب من نظن أنه األصلح للمرحلة المادمة. ومن ٌعً معطٌات المرحلة 

 المادمة بعٌداً عن الشعارات العابمة فوق الؽٌم.

 

 ، مماطع الفٌدٌو التً ٌبثها بعض2118وآخر تملٌعات سباق االنتخابات    

المترشحٌن للفت النظر. أحدهم امتطى حصاناً وتجول فً الشارع المرٌب من بٌته 

وتعهد أمام هللا أن ٌبٌض وجوه ناخبٌه. والثانً شبه نفسه باألسد. والثالث سجل 

ممطع فٌدٌو وهو ٌسبح داخل البحر لٌثبت أنه صادق وجاد. وإحداهن تصورت مع 

ا. وال أدري ما عبللة هذه المماطع أعضاء حملتها االنتخابٌة وهم ٌهتفون باسمه

واألفكار بإلناع الناخبٌن وجذبهم للتصوٌت لهإالء المترشحٌن. أٌها السادة.. إنه 

برلمان البحرٌن وبلدٌاتها، إنه مستمبل التشرٌع فً المرحلة المادمة الحساسة 

د ومستمبل الخدمات التً لد تواجه تحدٌات أمام الموازنة الجدٌدة. إنه مستمبل البل

 《تلً ماتش»ولٌس برنامج المسابمات 
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 هواجس من شؽؾ الكتابة الروابٌة                         

الرواٌة حمٌمة أخرى للحٌاة.. حمٌمة متحركة، متطورة، متحولة، متنملة. بدأت    

ً لل حٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة بمختلؾ الرواٌة، من وجهة نظر النماد، انعكاسا

دالالت االنعكاس. ثم حاولت تفسٌر الظواهر المحٌطة بها والمولدة لها وبلورة 

رإٌة للكون واإلنسان والخالك. بعدها طمحت الرواٌة للتؽٌٌر وطرح بدابل.. كانت 

الرواٌة تسعى ألن تكون مشروعاً تنوٌرٌاً تمدمٌاً. إلى أن نجحت بعض المحاوالت 

لروابٌة فً التنبإ عبر لراءة عمٌمة معممة للوالع واستشراؾ مآالته. وأخٌراً ا

رأت بعض التجارب الروابٌة فً نفسها أنها حمٌمة البلحمٌمة، وجدلٌة الهدم بعد 

 البناء، واالنهٌار بعد الوثوب.
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الرواٌة مؽامرة.. نعم مؽامرة فً الكتابة والفكر وفً تدشٌن التجربة وتعمٌمها    

ً ما ٌحدث من اندفاع نحو اإلنتاج الروابً ؼٌر ومؽا ٌرتها. لذلن ٌبدو ؼرٌبا

المدروس لدى كثٌر من محبً الكتابة. أن ٌبدأ كم كبٌر من الشباب الهاوي 

مسٌرتهم األدبٌة باإلنتاج الروابً مباشرة دون المرور بمحاوالت سردٌة على 

فً االنتشار؟ مستوى المصة المصٌرة أو أي نوع كتابً، فتلن ظاهرة آخذة 

 خصوصا مع تدنً عدد الرواٌات ذات المٌمة الفنٌة الجٌدة فً إنتاجهم.

 

لٌم السوق االستهبلكً التً نجحت فً اختراق كل مجاالت الحٌاة، ومنها    

المجال الثمافً. وفلسفة بعض المسابمات األدبٌة. والعبللات الشخصٌة بٌن الكتاب 

ٌة، جعلت الكثٌر ٌستهل عملٌة اإلنتاج وبعض النماد أو محرري الصفحات الثماف

الروابً، وال ٌرى فٌه أكثر من فكرة ؼرٌبة أو صادمة أو جرٌبة.. وأحداث 

تنظمها، ونهاٌة سٌبة تختمها. وباالستعانة بوسابل التواصل االجتماعً ٌستطٌع 

ً لنفسه. نستطٌع أن نتذكر بعض العناوٌن «متذاكً»أي كاتب  ، التروٌج مرحلٌا

ض الرواٌات التً ساعدت على التروٌج للرواٌة رؼم ضعفها. بإمكاننا الصادمة لبع

ً االستخدام ؼٌر الفنً وؼٌر الموظؾ للتابوهات من لبل بعض  أن نتذكر أٌضا

الروابٌٌن لئلٌهام بؤن لدٌهم لضاٌا صدامٌة مع الثمافة السابدة والعادات الموروثة. 

اً من ٌمارس احتجاجاً زاعماً لٌست رواٌة من تتشاجر مع المجتمع. لٌس عمبلً أدبٌ

منبتاً عن فكر سلٌم تجاه لضاٌا المجتمع واحتكان المثمؾ بها. لكن األسالٌب 

الدعابٌة الصاخبة والناجحة السابمة تصلح لملء مبات األوراق، وكفٌلة بؤن 

 «.روابً»ٌحصل أي منا على لمب 

 

ً ونم    اداً وصحافٌٌن وأطباء لماذا ٌتجه هذا الكم من الناس شباباً وشٌاباً. طبلبا

وسٌاسٌٌن وموظفٌن لكتابة الرواٌة بهذا اإللدام وبهذه الثمة؟ ال أحد ٌملن أن 

ٌحجر على أحد أو ٌمنعه من الكتابة والنشر. هذا مفهوم جداً وُممدر. ومن جهة 

أخرى فإن هذه الظاهرة تدل على استمرار برٌك الكتابة وجاذبٌتها وانتماء الكثٌر 

حاجة للكتابة. هذا أٌضاً جٌد ومطمبن إلى حدود ما. ولكن.. وفً فً هذا الزمن لل

ظل تراجع فاعلٌة الحركة النمدٌة فً الوطن العربً. وفً ظل تعطل الحوارٌة، 

ودخول المثمفٌن فً أزمة تفاهم. واختراق الوسط الثمافً والكتابً بالطاربٌن علٌه 

سات الثمافٌة والمتطفلٌن والساعٌن نحو الشهرة.. وفً ظل تضعضع المإس
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األهلٌة، وخضوعها للتوجٌهات الرسمٌة، وتراجع دورها فً جمع المثمفٌن 

والكتاب واألدباء، وضعؾ دورها فً دعم األدباء المبتدبٌن والهواة وتعزٌز 

تجاربهم بالنمد والتشرٌح والتعزٌز. فإننا نسؤل: ماذا نفعل بهذا الكم الؽفٌر من 

، الؽث؟ هل ٌمكن أن نعول علٌه فً بناء تجارب اإلنتاج الكتابً، والروابً تحدٌداً 

تراكمٌة تإسس ألعمال لٌمة من الناحٌة الفنٌة والثمافٌة؟ هل ٌعكس طبٌعة مرحلة 

 ثمافٌة ضحلة ومسطحة واستهبلكٌة؟

 

ثم ماذا ٌرٌد هإالء الروابٌون أن ٌمولوا؟ هل ٌعرفون لماذا ٌكتبون؟ لست أبداً    

دٌب صاحب رسالة. ذلن وببساطة ألن النظرة من أنصار أن األدب رسالة وأن األ

الوثولٌة التً خلنا أنه ٌمكن تملكها لد سمطت صرٌعة أمامنا فً مواجهة فوضى 

هو صاحب وجهة نظر، صاحب  -الروابً  -األدٌب  -هذا العالم. ولكن الكاتب 

رإٌة، ومولؾ من ذاته واآلخر والحٌاة.. سواء كان هذا المولؾ مولؾ واضح، 

الكاتب، أو مضطرب، كما هً الحٌاة، أو مولؾ متحول، كما تصدمنا كما ٌظنه 

األفكار. ولكن الكاتب المبدع هو الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌعبر عن ذاته وعمله بما ٌدهش 

استمبال المتلمً. الكتابة لٌست نظم جمل أو أحداث. الكتابة مشروع إبداعً ٌنمو 

تثنابٌا، لم ٌخرج عن سنن كما ٌنمو الطفل. حتى الطفل الذي بدأ حٌاته ذكٌاً واس

الكون فً النمو. الرواٌة تحتاج مكابدة واجتهاد وتؤمل. الرواٌة حالة، لد تكون 

 ذاتٌة.. ولد تحل بها الجماعة

 

                                           (65) 

 تجارة الوهم                                     

البرمجة اللؽوٌة »رامج ما سمً حٌنها لبل عدة سنوات انتشرت دورات وب   

وهً جزء من برامج التنمٌة البشرٌة المعلبة والتجارٌة « »P.L.N«. العصبٌة

التً أفرزها زمن السرعة، وزمن التسلٌع والتسوٌك لكل شًء ٌمكنن أن تبٌعه 

على الجمهور وتكسب منه ماالً. كان أصؽر مدرب لهذه البرامج ٌتماضى عن 

دٌناراً عن الفرد. وإذا ما تطوع لتمدٌمها فً ساعتٌن « 151»لػ الدورة الكاملة مب

دٌناراً للفرد. أما كبار مدربً البرمجة اللؽوٌة « 51»فإنه ٌخفض السعر إلى 

العصبٌة، المادمٌن من خارج البحرٌن، فكان بعضهم ٌتماضى عن دوراته التً تمام 
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إحداها كانت تحت  دٌنار. أذكر أن« 1511»فً فنادق فخمة وتستمر ثبلثة أٌام 

 «.فنون التنوٌم المؽناطٌسً»عنوان 

 

ولبل عدة أسابٌع أشارت علً إحدى الزمٌبلت االنضمام ألحد نوادي التدرٌب    

كنت « بشوفة النفس»على الخطابة التً هً عضو بارز فٌه. ولسبب ال عبللة له 

صٌتها. ال أرى أثراً لعضوٌتها الفاعلة الطوٌلة فً النادي على سلوكها أو شخ

ولكننً اعتذرت بلطؾ لعدم حاجتً الُملحة لمهارات الخطابة. ؼٌر أنها حاولت 

إلناعً بالفكرة، بؤنً ال أدرن المعنى الحمٌمً للخطابة. فاألمر لٌس ممتصراً على 

وما ٌسبمها من « الكتابة»مهارات اإللماء. حٌث إن التدرٌب ٌبدأ من التمرٌن على 

ٌمها. ولالت لً نصاً: سترٌن كٌؾ أن كتابتن التناص األفكار وترتٌبها وتنظ

ستتحسن وستتطور. ستستفٌدٌن من برامجنا وتدرٌبنا فً هذا المجال أكثر مما 

استفدت من الماجستٌر والدكتوراه!!. شعرت بشًء من الؽضب لاومته بابتسامه 

 واعتذرت النشؽالً.« بلهاء»

 

ا من دورات ومعاهد تموم فكرة برامج البرمجة اللؽوٌة العصبٌة وما تفرع عنه   

على مبدأ واحد بسٌط وخطٌر ٌلؾ المدربون حوله وٌدورون أشواطاً طوٌلة 

ومتنوعة ومتعددة كل حسب أسلوبه ولدرته على االبتكار. المبدأ ٌموم على تؽٌٌر 

نظرتن لذاتن، والتحرر من كل المٌود السلبٌة. وتبنً تصورات إٌجابٌة عن لدراتن 

مجموعة من العبارات اإلٌجابٌة وتملكها. « حفظ»مر وإمكاناتن. وٌتطلب األ

الموضوع ٌشبه اعتماد المرٌض بالشفاء من المرض عبر ابتبلع كبسولة دواء 

 ستموم هً بتؽٌٌر أسباب المرض فً الجسم وتعدٌل مسار الصحة.

 

دورات حول تنظٌم الولت. وبناء الثمة فً »P.L.N« شملت مجاالت التدرٌب    

خط الزمن، والذكاء العاطفً، وأخٌراً دورات الخطابة. وٌروج النفس، والعبلج ب

المابمون على هذه البرامج إلى أن المهارات السابمة ضرورٌة للنجاح، وكفٌلة 

بفتح األبواب المؽلمة أمام الصعود. بعض المدربٌن ال ٌتورع فً المول إن انخراط 

ازلت أذكر أحد أهم المرء فً هذه الدورات كفٌل بتؽٌٌر مسار حٌاته كامبلً. وم

عندنا »المدربٌن العرب الممٌم فً كندا حٌن لالها عبر شاشة إحدى الفضابٌات: 

فً الؽرب تراجع االهتمام بالشهادات األكادٌمٌة، واإللبال األكبر اتجه نحو شهادات 
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ً ٌشتركون فً «!!!. دورات برامج التنمٌة البشرٌة فً تلن الفترة رأٌت أشخاصا

رة بدورة أخرى ثم ثانٌة وثالثة. البعض كان ٌرؼب فعبلً فً دورة لتربطهم الدو

تحسٌن مهاراته. والبعض اآلخر كان ٌرٌد أن ٌتم الدورات لٌحصل على مرتبة 

 «!!مدربً المدربٌن«مدرب. ثم تطورت السلسلة لٌتم طرح برامج خاصة بـ

 

فً السنوات الحالٌة. وهنان الكثٌرون »P.L.N« ولمد خفت وهج دورات     

لطبع استفادوا منها فً ضبط بعض جوانب حٌاتهم الشخصٌة والمهنٌة. ولكن با

للٌلون جداً الذٌن، بالفعل، انملبت حٌاتهم وتؽٌرت مصابرهم بفضل تلن الدورات. 

فاإلشكالٌة الحمٌمٌة فً تلن البرامج أنها تدرب المرء على تبنى أفكار إٌجابٌة عن 

لذاته. ولكن.. من فراغ. فبل ٌمكن نفسه، وتعلمه إمكانٌة صٌاؼة شخصٌة جدٌدة 

أن تكون إنساناً جدٌداً وجٌداً لمجرد أنن تظن ذلن فً نفسن دون االجتهاد فً 

الدراسة والعمل، ودون السهر والتعب والمشمة، ومواجهة المشكبلت والتحدٌات، 

كل حسب تخصصه واختصاصه ومجال عمله!! مشكلة تلن الدورات أنها مجردة 

دورات المهنٌة التً تربط برامجها التطوٌرٌة والتدرٌبٌة وعامة، على عكس ال

بمجال العمل والتخصص مباشرة، وعلى عكس الدورات النفسٌة التً تربط 

برنامجها التدرٌبً بالمشكلة النفسٌة التً ٌعانً منها المرٌض مباشرة. إذ فً 

ا ٌتؽنى الحالتٌن األخٌرتٌن سٌتمكن العمل البشري الواعً والبلوعً الذي كثٌراً م

بمدراته الجبارة. سٌتمكن سرٌعاً فً حال الدورات المتخصصة »P.L.N« مدربو 

والموجهة من االنخراط فً البرمجة المطلوبة وسٌتعرؾ بوضوح على مكمن 

 المصور وٌعالجه وٌطوره.

 

الرابح األكبر من تلن الدورات كان المدربون ومعاهد التدرٌب التً جنت أمواالً    

 مسٌرة حٌاة أصحابها. أعرؾ أحدهم صار ثرٌاً. ترن مهنة طابلة ؼٌرت فعبلً 

التدرٌس البسٌطة وصار مدٌراً ألحد المعاهد التدرٌبٌة. وصار ٌتنمل من بلد آلخر 

بؽرض التدرٌب وكانت الفضابٌات والصحؾ تكثر من استضافته، وافتتح فروعاً 

 لمعهده فً عدة دول!!

 

مه. والتؽٌٌر ٌبدأ من تؽٌٌر الذات فعبلً. كلنا ٌرؼب فً تؽٌٌر حٌاته وتحمٌك أحبل   

والبد أن تكون إٌجابٌاً ومتسامحاً ومتفاببلً ومنفتحاً. وأن تحب الحٌاة والناس 
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وتمبل باأللدار وتخوض كل التحدٌات بشجاعة وأمل وٌمٌن بالنجاح. هذه عبارات 

ولكن ال ٌمكن أن تكون الفكرة »P.L.N«. سٌتعلمها كل من ٌنخرط فً دورات 

دها هً صانعة النجاح، بدون فهم حمٌمً للحٌاة والظروؾ المحٌطة. بدون وح

عمل، وذكاء نوعً، بدون مثابرة ومتابعة، واجتهاد. عدا ذلن فإن الموضوع ال 

 ٌتعدى المتاجرة بالوهم وبٌع السمن فً الماء

 

                                         (66) 

 حرٌن تستعٌد سماتها الحداثٌة.. الب2118انتخابات              

. أحصت 2118أُسدل الستار عن االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة فً البحرٌن لعام    

جمٌع الجهات ذات الشؤن خسابرها ومكاسبها. وحلل كل من ٌهمه األمر مجرٌات 

االنتخابات وتولعاته لمآالتها. مرحلة حرجة تنتظر من وصل إلى البرلمان: األداء 

واب الدورة السابمة، تحدٌات التوازن المالً فً ظل تذبذب سعر النفط الباهت لن

التطورات اإلللٌمٌة المادمة المحملة بمفاجآت لم تشهدها «. نحو االنخفاض طبعاً »

المنطمة لببلً. كلها ملفات كانت تحتاج تشكٌلة برلمانٌة مإهلة تؤهٌبلً خاصا، 

ل األكبر: هل تستطٌع هذه الكتلة ومستعدة بتولعاتها لمواجهة هذه الملفات. السإا

تمدٌم أداء ٌتناسب مع حجم التحدٌات المتولعة؟ إنه سإال مازال باكرا اإلجابة 

 عنه، على الرؼم من تعدد التولعات.

 

من سّجل العبلمة البارزة فً هذه االنتخابات هو المزاج الشعبً الذي حضر    

لمولؾ والحاسم فً كثٌر بموة ؼٌر معهودة. صار الصوت الشعبً المستمل سٌد ا

ً الدوابر ذات التوصٌؾ  نتج عن هذه االنتخابات «. السنً»من الدوابر وخصوصا

استبدال الوجوه النٌابٌة المدٌمة بنسبة تتجاوز الثمانٌن بالمابة، وبوجوه شبابٌة 

جدٌدة على المجال العام. وأؼلب المرشحٌن الذٌن وصفوا أنفسهم بؤنهم موظفون 

وو خبرة ومإهبلت أكادٌمٌة عالٌة لم ٌحالفهم الحظ!! هل تخلى كبار متماعدون وذ

؟ هل عدلنا عن المثل «اللً تعرفه أحسن من اللً ما تعرفه»المجتمع عن لاعدة 

؟. أم أن الناس صاروا «امسن مجنونن حتى ال ٌؤتٌن اللً أجن منه»الشعبً: 

 ٌعرفونهم؟ ٌمٌمون من ٌعرفونهم بموضوعٌة، فحاولوا تحمٌك مطالبهم بالذٌن ال

 



 

142 

 

كانت الجمعٌات السٌاسٌة  2118الخاسر األكبر فً انتخابات البرلمان    

اإلسبلمٌة. فبعٌداً عن حل جمعٌة الوفاق وجمعٌة العمل ذات الطابع الدٌنً الشٌعً، 

فإن أي معمم شٌعً لم ٌتمكن من الوصول لمبة البرلمان. كما إن الجمعٌات 

ساحمة. فلم ٌتمكن أي مرشح من جمعٌة  السٌاسٌة السنٌة منٌت بهزٌمة سٌاسٌة

المنبر من الفوز فً أي دابرة من الدوابر التً كانت مثل المعالل المحصنة. كما إن 

 جمعٌة األصالة نجحت بثبلث مماعد رسمٌة فمط.

 

بممعدٌن دفعة « ٌسار»وربما كانت مفاجؤة الجمٌع فوز جمعٌة المنبر التمدمً    

ضها ٌسٌطر علٌها التٌار اإلسبلمً. فوز المنبر واحدة، وفً دوابر صعبة كان بع

ً للجمعٌات السٌاسٌة المعارضة، حٌث فضل المنبر  ً متزنا التمدمً ٌمدم نموذجا

التعبٌر عن معارضته من داخل الدولة ومن معطٌات العملٌة الدٌممراطٌة بما منحه 

المشروع اإلصبلحً من مإسسات وتشرٌعات هً أدوات التعبٌر والتؽٌٌر. وهو 

توجه ٌخلك حالة من األمن والطمؤنٌنة على مستمبل البلد بعٌداً عن تجٌٌش 

الشارع وبذر المهاترات والدخول فً مزاٌدات فً الوطنٌة والدٌممراطٌة ال طابل 

من ورابها سوى تؤزٌم الوضع فً البلد. كما ٌعبر فوز المنبر عن مزاج شعبً 

وخصوصا المإثر الدٌنً. وٌعد  متؽٌر تجاه المإثرات الحادة فً المرحلة السابمة،

أن تعتمد على الكفاءة « ٌفترض»مإشراً لعودة التٌارات الوطنٌة والمدنٌة التً 

فً التؤهٌل واألداء وتتجاوز فً أطروحاتها التصنٌفات المذهبٌة واالصطفافات 

 «.المواالة والمعارضة»المإسسة على كفتً 

 

شعبً فً البحرٌن فمد تمكنت وفً سٌاق التؽٌرات الواضحة فً المزاج ال      

ست سٌدات من تخطً منافسات االنتخابات والوصول إلى كراسً البرلمان، وهو 

رلم كبٌر ٌفوق التولعات. وتمكنت أربع سٌدات أخرٌات من الفوز فً االنتخابات 

ً هذه المرة، وامتؤلت كل الدوابر االنتخابٌة  البلدٌة. كان عدد المترشحات لٌاسٌا

هن االنتخابٌة. وإذا أردت أن تمٌس ممدار تحضر أي مجتمع بصورهن ودعاٌات

فإنن ال بد أن تمٌس وضع المرأة فٌه، ونظرة المجتمع إلٌها. لمد نجحت المرأة فً 

، ودون جمعٌات سٌاسٌة «كوتا»بلوغ البرلمان والبلدٌات بمجهودها الفردي دون 

تمعً كبٌر ٌحتسب تدعمها أو تكتبلت لبلٌة تدفع بها وتدافع عنها. وهو إنجاز مج

لبحرٌن التمدن والحداثة، وإنجاز للمشروع اإلصبلحً والحكومة والمجلس األعلى 

للمرأة الذي عزز وضع المرأة فً البحرٌن عبر عملٌات التمكٌن الممنهجة التً 
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جعلت المرأة واجهة مجتمعٌة متمٌزة فً العمل الحكومً وفً المجال العام فً 

 البحرٌن.

 

ة لهذه الدورة خلت من أي تجٌٌش ضد المرأة ورفعها صورها المعركة االنتخابٌ

فً الشوارع، وتولٌها المناصب التشرٌعٌة والشعبٌة. وخلت كذلن من النبرة 

التكفٌرٌة والطابفٌة تجاه المخالفٌن، وهو سلون انتخابً سلبً شاب بعض 

الحمبلت االنتخابٌة فً بعض الدوابر. إن تخلص البحرٌن من تلن السلبٌات، 

تحرر الوعً الشعبً من تؤثٌرها ٌعد تطوراً حمٌمٌاً وحالة تمدم ٌعول علٌها فً و

 تطوٌر التجربة الدٌممراطٌة فً البحرٌن.

 

علٌنا أن نكون منصفٌن فً مدى تحمٌلنا لمملكة البحرٌن من أحمال دٌممراطٌة    

 ال تتناسب مع حداثة التجربة وحجم البحرٌن الجؽرافً والدٌمؽرافً وااللتصادي

وحساسٌة مولعها الوسط بٌن األزمات اإلللٌمٌة. علٌنا أن نضع التجربة 

الدٌممراطٌة البحرٌنٌة فً سٌاق التجارب العربٌة كً نتمكن من الحكم الموضوعً 

علٌها، وعلٌنا أن نعول أكثر، فً تطوٌر التجربة الدٌممراطٌة، على وعً الشعب 

ٌثة وأخذ ٌسمط بعض الدعامات البحرٌنً الذي بدأ ٌستعٌد سماته التارٌخٌة الحد

المشوشة لسنوات البدء. وربما... ٌإسس الوعً الشعبً الجدٌد لخطاب سٌاسً 

وتداول سٌاسً جدٌدٌن ٌسهمان فً تعزٌز الوضع الدٌممراطً فً البحرٌن. 

ولكن، ٌجب أال ٌكون الوعً الشعبً منفصبلً عن تطور الوعً الحكومً بضرورة 

 رلابة ومحاسبة وتؽٌٌر، وشراكة فً اتخاذ المرار.تطوٌر أدوات الدٌممراطٌة من 

 .فً اتخاذ المرار.

 

                                           (67) 

 العٌد الوطنً المجٌد.. أنوار مضٌبة للفرح                     

خلك هللا المناسبات واألعٌاد كً نعٌد ضبط برمجتنا ونفرح. ال لشًء إال ألن    

حتفاالت لها طابع ممدس ٌجعلن تذعن وتستمبل البهجة وتسٌر فً مواسم اال

أرجابها منتعشاً بمنح السعادة الربانٌة. ولصدفة كونٌة تركز موسم االحتفاالت فً 
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نهاٌة العام المٌبلدي. عٌد المٌبلد المجٌد، احتفاالت رأس السنة المٌبلدٌة، والعٌد 

األعبلم واألنوار واأللوان منذ الوطنً البحرٌنً. لذلن تتزٌن شوارع البحرٌن ب

بداٌة شهر دٌسمبر حتى منتصؾ ٌناٌر. فتسكن البهجة كل من ٌطرق الشوارع لٌبلً 

 ونهاراً وكل من ٌتؤمل األشجار وأعمدة اإلضاءة ولوحات اإلعبلنات.

 

جمٌلة هً مظاهر االحتفاالت واالبتهاج بالعٌد الوطنً فً البحرٌن، بدٌعة هً    

فً مدارسهم والموظفون فً موالع أعمالهم، أنواع األعبلم احتفاالت األطفال 

وأحجامها المتعددة، الشارات الوطنٌة المعلمة فً األثواب والمعاطؾ والعباٌات، 

الموسٌمى، األؼانً الوطنٌة المدٌمة والحدٌثة، أنواع الكعن والحلوٌات التً تزٌن 

سعدنا حماً. المظاهر بالعلم الوطنً، هً أشٌاء بسٌطة.. وبعضها صؽٌر.. لكنها ت

البسٌطة هً األلدر على رسم ابتسامة الفرح فوق شفاهنا، وهً األنجح فً إضفاء 

 مسحة من الرضا على وجوهنا.

 

تؤتً احتفاالت العٌد الوطنً لهذا العام والبحرٌن على أعتاب تؽٌٌرات كثٌرة،    

د الموازنة مجلس نٌابً جدٌد، مجالس بلدٌة جدٌدة، إعادة تشكٌل الحكومة، اعتما

الجدٌدة، انتظار لنتابج فرض ضرٌبة المٌمة المضافة. كلها أمور شؽلتنا فً نصؾ 

، مع دخول موسم األعٌاد، «مإلتاً »العام األخٌر. وكلها تبددت موالعها من ذاكرتنا 

 صار الولت للفرح فمط، وإجماع االجتماع على حب الوطن والوفاء له.

 

ة وصحٌة. ولكن ٌجب أال تخرج عن اإلجماع الخبلؾ واالختبلؾ مساحات مفتوح   

على الوطن، والحفاظ على أمنه ومستمبله، ٌجب أال ٌفسد، الخبلؾ للضحكة فً 

عٌون األطفال، لضٌة، أال ٌتحول إلى انتهازٌة ولهث خلؾ مصالح خاصة أو 

فبوٌة. الخبلؾ الوطنً هو الخبلؾ الذي ال ٌخرج عن اختبلؾ الرإى حول وضع 

 تمبل أجمل ألبنابه.أفضل للوطن، ومس

 

ووسط زٌنة األعٌاد، وإٌماعات االحتفاالت نتمنى من هللا أن ٌحفظ ببلدنا    

 البحرٌن، وٌدٌم علٌها األمن واألمان واالستمرار، وكل عام وأنتم بخٌر
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                                           (68 ) 

 العربٌةالعلوم ال تتكلم                                  

ال ٌعتز العرب بواجهة من واجهات هوٌتهم كما ٌعتزون باللؽة العربٌة. ولست    

أعرؾ إن كانت هنان أمة من األمم البالٌة أو البابدة رفعت من شؤن لؽتها إلى 

ً من أركان الممدس كما فعل العرب مع  ً ربٌسا مرتبة األساطٌر وجعلتها ركنا

اظ العربٌة وكثرة علومها وتعدد اآلراء العربٌة. العرب ٌتفاخرون بؽزارة ألف

والمذاهب فً صرفها ونحوها وإٌماعها. إنهم، كذلن، ولخصوصٌة العربٌة 

ٌشعرون بتفوق نوعً لٌس من صنعهم، بل هو نعمة إلهٌة اصطفى هللا، سبحانه 

 وتعالى، العرب بها دون ؼٌرهم من سابر خلمه.

 

ي أمة. إذا أردت أن تمٌس مستوى واللؽة معٌار من معاٌٌر الثمافة والحضارة أل   

ثمافتها ودرجة تحضرها. لِس مإشراتها اللؽوٌة: مدى انتشار تلن اللؽة، كّم 

اإلنتاج المعرفً بها، االتجاه نحو الترجمات منها وإلٌها. إلبال الدارسٌن على 

تعلمها. مرونتها وسهولة تطبٌماتها فً العلوم. ولبل ذلن: إتمان شعوبها المحلٌة 

سر التعامل بها تحدثاً وكتابة. هنان مثال بسٌط كثٌر التداول فً الدراسات لها وٌ

الحضارٌة حول موت اللؽات وبعثها. أبسط مثال هو تمكن اإلسرابٌلٌٌن من بعث 

اللؽة العبرٌة التً كانت فً عداد اللؽات شبه المٌتة التً ال ٌتمنها كثٌر من الٌهود، 

ٌة حٌة ونشٌطة مع تؤسٌس دولة إسرابٌل. ومنهم المتدٌنون، لتتحول إلى لؽة رسم

مثال آخر فً اتجاه معاكس فً شبه اندثار اللؽة السرٌانٌة فً ببلد الشام والعراق 

وبماء استخدامها فً نطاق ضٌك جداً ال ٌكاد ٌحتسب فً رصٌد أي لؽة. وعلى 

ا أو الرؼم من المٌمة الدٌنٌة لكلتا اللؽتٌن إال أن الممدس لم ٌكن له دور فً بمابهم

فنابهما. بل كان للحتمٌات الحضارٌة والتارٌخٌة األثر األمضى فً تؽٌر تارٌخهما 

 وحسم مستمبلهما.

 

وحٌن نٌمم شطر لؽتنا سنجد أننا لسنا أصحاب معارؾ أو اختراعات تعزز وضع    

لؽتنا. ولٌس اإلنتاج الفلسفً أو األدبً العربً الجٌد بالكم المؽري حضارٌاً لٌجعل 

باللؽة األم أمراً مإثراً فً فهمها وتفسٌرها والتعبٌر عنها. ال مسؤلة من تلمٌها 

تجعل تعلم العربٌة فً العالم مهارة الزمة للتعاٌش مع هذا العصر. « برؼماتٌة»

حتى االستثمارات االلتصادٌة، فإن مراكزها األساسٌة هً فً الؽرب وشرق آسٌا، 
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ج أي ثمل عربً! لمد صار وما ٌحدث من محاوالت تؽٌٌر محاورها، ٌحدث، خار

أمراً طبٌعٌاً، ونحن نستخدم بعض األجهزة اإللكترونٌة، أو التطبٌمات التكنولوجٌة، 

أن نفاجؤ بؤنها ؼٌر مدعمة باللؽة العربٌة أو تعانً من مشكبلت فً تطبٌمها باللؽة 

العربٌة. وفً مواجهة كل ذلن فإن وعٌنا الحضاري العربً ٌدرن بكل ٌمٌن تراجع 

الحضاري للؽتنا العربٌة، فنضطر بكل سبلسة إلتمان لؽة أو اثنتٌن من الدور 

اللؽات األكثر عملٌة وانتشاراً. وبعض اللماحٌن ٌتعلمون ذاتٌاً اللؽات التً ٌتفطنون 

 لمٌمتها المستمبلٌة مثل اللؽة الصٌنٌة أو الكورٌة أو األلمانٌة أو الروسٌة.

 

نحن العرب أن لوامٌسنا تحوٌها أمام بضع ما لٌمة مبلٌٌن األلفاظ التً نتباهى    

مبات اآلالؾ من األلفاظ فً لوامٌس اللؽات األوروبٌة واآلسٌوٌة؟ نحن مثل ؼٌرنا 

ال نستخدم ؼٌر آالؾ األلفاظ فمط. فً النهاٌة نحن نمول أسد ولٌث وؼضنفر 

ونجهل المابة اسم األخرى لؤلسد والثعلب والجمل! أما مبات المصنفات فً النحو 

لصرؾ فمد نفّرت كثٌراً من دارسً اللؽة العربٌة لتعددها وتعمدها واحتدام وا

الخبلؾ بٌن كوفٌٌها وبصرٌٌها وعلماء بالً الضواحً، وساهمت فً لجوء كثٌر 

من دارسً العربٌة من ؼٌر الناطمٌن بها لتعلم العربٌة باللهجات المحلٌة لتجنب 

ٌن علٌنا أن نعٌد لراءة مؤساة وفً المرن الحادي والعشر«. لل وال تمل«تحذٌرات

التً أدت إلى موت سٌبوٌه لهراً فً خبلفه مع الكسابً على « المضٌة الزنبورٌة»

علٌنا أن نعٌد النظر فً «. فإذا هو هً، أو فإذا هو إٌاها»ملء من الناس حول 

وتمدٌر المكان اإلعرابً، وأال نمبل باالحتجاج « أكلونً البراؼٌث»إشكاالت لؽة 

بمعنى مدة زمنٌة، وأن نضع حداً « فترة»وي لتخطًء من ٌستخدم كلمة ؼٌر اللؽ

وفً « استخدم واستعمل»لجرنا إلى جدل ال طابل منه فً التفرٌك بٌن كلمتً 

االستخدام المتعدد للخاصٌة اإلبدالٌة لحروؾ الجر. تلن التفاصٌل كنا نفخر فً 

الذٌن ٌذودون عن  مرحلة البكالورٌوس أنها ستجعلنا من حراس اللؽة الصنادٌد

حدودها وأصماعها وكافة تضارٌسها لمنع أي انتهان لسٌادتها وتمٌزها وتفولها!! 

، «األصولً»نكتشؾ أنها جزء من التفكٌر « العمل العربً»فإذا بنا بعد التفكر فً 

ومظهر من مظاهر التزمت الحضاري الذي هو إشكالٌة خطٌرة من إشكاالت 

راً عن التمدم والتطور والتحرر من أؼبلل التراث الثمافة العربٌة، أعالتنا كثٌ

 ومحموالته اإلدٌولوجٌة.
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األمم التً حّدثت لؽاتها وبسطت لواعدها، واستوعبت ممتضٌات عصرها    

الثمافٌة واللؽوٌة، هً األمم التً حافظت على لؽاتها بٌن أبنابها، أوالً، ونشرتها 

ٌة والنحوٌة. وفً الٌوم العالمً للؽة بٌن الراؼبٌن فً تعلمها بؤلل المتطلبات اللفظ

العربٌة، ونحن نحتفً بعظمة لؽتنا وثرابها ولداستها وتمٌزها عن جمٌع لؽات 

األرض، علٌنا، كذلن، أن نتؤمل وضعنا الحضاري، ونحدد ترتٌب لؽتنا النفعً، 

ودرجة عصرنتها مع والعنا. علٌنا أن نتحرر للٌبلً من عبللاتنا الوجدانٌة باللؽة 

بٌة، وأن نربطها باحتٌاجاتنا، نحن، العلمٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة، وحتى العر

األكادٌمٌة. وتطوٌر اللؽة سٌكون حتماً مرتبطاً بتطورنا العلمً. وتؽٌٌر تفكٌرنا فً 

اللؽة سٌكون ال محالة جزءاً من إعادة تفكٌرنا فً العلوم واألشٌاء والثمافة 

 ما حولنا وبالكون كامبلً.والفلسفة وإعادة ضبط لعبللتنا بكل 

 

فً هذا التولٌت العالمً، فرق كبٌر بٌن أن ٌمؾ عالم من كورٌا الجنوبٌة    

آخر تحدٌثات شركة سامسونج، فٌتلمؾ المترجمون « بلؽته الكورٌة»لٌشرح لنا 

ما ٌموله وٌعٌدون بثه بكل لؽات األرض. وأن ٌمؾ فصٌح عربً ٌلمً على 

واحدة من أعظم ما لال « المٌة العرب للشنفرى»مسامعنا، دون أي خطؤ نحوي، 

 العرب فً تارٌخهم الشعري. إنه فرق لو تعلمون عظٌم.

 

                                          (69) 

 عام المتعة والسعادة                                 

ولؾ بعض فً الؽالب نحن شعوب ال تخطط لحٌاتها. واألكثر من ذلن أننا ال نت   

الولت لمراجعة ما مر من حٌاتنا. نحن نظن أننا ال نملن ترؾ التحكم فً المادم من 

أٌامنا. ونظن، كذلن، أنه لم ٌكن باإلمكان أن نفعل أو نعٌش أفضل مما كان. فماذا 

 سنراجع فً الماضً؟ ولم التخطٌط للمستمبل؟!!

 

لدت شعوراً دافباً بالراحة التً نشؤنا علٌها و« المَدرٌة»إن الظنون ذات الجذور    

فً وجداننا، وخلمت مشاعر مخدرة بالتسلٌم لكل ما حدث، وبكل ما سٌحدث. ولو 

سبل أحدنا بماذا ٌطمح فً هذه الحٌاة؟ فإنه ؼالباً سٌجٌب اإلجابة التملٌدٌة 

أن هذه الجملة « نظن»نحن «. راحة البال»المتواترة، بؤنه ال ٌرؼب فً أكثر من 
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تختزل طموحات عظٌمة من العصً على الحٌاة أن تجذبها إلٌنا. بلٌؽة وفضفاضة و

وباالستمراء العام فإن هذه العبارة الجزلة ال تعبر عن تركٌبات شخصٌة فردٌة فً 

ً ٌرسم تصورات مجتمعاتنا للحٌاة واإلنسان  مجتمعنا. إنها تنحو منحى ثمافٌا

 والمستمبل.

 

بماذا ٌطمح فً هذه الحٌاة؟  مختلفة« ثمافة»وفً الممابل لو سبل شخص من    

فإن اإلجابة ستكون مختلفة على نحو فارق، ومتعددة أٌضاً. لد ٌجٌب أحدهم بؤنه 

ٌطمح بؤن ٌصبح ثرٌاً. ولد ٌجٌب آخر بؤنه ٌطمح بؤن ٌسافر حول العالم، أو لدول 

تتمٌز بالطابع العجاببً والؽامض فٌها مثل أدؼال إفرٌمٌا أو دول أعماق أمرٌكا 

. شخص آخر لد ٌجٌب بؤنه ٌطمح إلى االلتحاق برحلة جبلٌة أو فضابٌة الجنوبٌة

أو إلى المطب الجنوبً. أحدهم لد ٌطمح فً الحصول على فرصة للتمثٌل مع ممثل 

عالمً معٌن أو مخرج عظٌم. إنها لٌست طموحات عظٌمة تخدم البشرٌة أو تؽٌر 

ك االتزان الفردي مسار الكون. إنها ُمتع فردٌة تجلب السعادة الشخصٌة وتحم

 الذي ٌعزز من لدرة الفرد على تحمٌك الطموحات الكبرى.

 

والممارنة بٌن الثمافتٌن السابمتٌن لد تفسر بؤبعادها اإلٌدٌولوجٌة والفلسفٌة    

والروحانٌة. لكنها، من وجهة أبسط بكثٌر من ذلن، تكشؾ عن الفارق بٌن 

حٌاة التً هً الهبة الكبرى من الثمافتٌن فً اكتشاؾ الحٌاة واالستمتاع بها. ال

هبات الخالك والمحفوفة بكل الزٌنة التً خلمها هللا. الحٌاة.. النعمة األعظم لكل 

فرد منها. فهل نعرؾ كٌؾ نستمتع بالحٌاة؟؟ وهل نحتاج الكثٌر كً نستمتع 

 بحٌاتنا؟

 

كثٌرون ال ٌستطٌعون إدران المتعة فً احتساء كوب شاي أو فنجان لهوة على    

ؽام أؼنٌة مطربن المفضل. كثٌرون ال ٌفهمون كٌؾ تستمع بالسٌر ساعة على أن

شاطا البحر، أو فً منتزه صؽٌر أو ممهى لطٌؾ. كثٌرون ال ٌستوعبون أن روحاً 

جلٌلة تمتلكها هً التً تجعلن محاطاً بالمحبٌن والممتنٌن الذٌن ٌجعلونن تستمتع 

مظهرن البلبك واتزانن النفسً بمسٌرن فً هذه الحٌاة. كثٌرون ال ٌتخٌلون أن 

وابتسامتن الدابمة هً تجمٌل لٌوم شاق وحٌاة حافلة بالعمل والتحدٌات. 
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وكثٌرون.. ٌفعلون كل ذلن دون أن ٌهندسوا سلوكهم بشعور المتعة وتجمٌل الحٌاة 

 وتلطٌفها وتخفٌؾ ضؽوطها ومآزلها ومتاعبها.

 

ٌمة فً هذه الحٌاة أمر وكثٌرون، كذلن، ال ٌعرفون أن تحمٌك إنجازات عظ   

 ٌصعب بلوؼه دون أن تكون مستمتعاً بحٌاتن ومطمبناً ومرتاحاً.

 

 كل عام وأنتم مستمتعون بهذه الحٌاة وسعداء ومطمبنو البال.

 

                                         (71) 

 هل التنمر حالة استمواء مصطنعة؟                        

نمر والحدٌث عنها فً اآلونة األخٌرة بشكل كبٌر، وٌدعو برزت ظاهرة الت   

للملك. وكان وصول ممارسات التنمر لوسابل التواصل االجتماعً عبر منشورات 

« النمرٌة»المتنمرٌن تعلٌماتهم على اآلخرٌن دافعا جادا لفتح النماش حول المٌول 

 الكامنة والظاهرة فً مجتمعنا.

 

وبالً ظواهر العنؾ األخرى، « التنمر»ظاهرة وال تبدو الفروق كبٌرة بٌن    

، وفً سمة «المتنمر»سواء فً طابع االستهداؾ الشخصً الذي ٌمارسه 

التً ٌرى فٌها « االستضعاؾ»التً ٌنتهجها المتنمر ممابل سمة « االستمواء»

المتنمر ضحٌته. فكرة التنمر ٌمكن تصوٌرها وفهمها إذا تخٌلت أن ثمة نمر ٌحدق 

فتراسن. تخٌل.. نظرة النمر المتوثبة، وتركٌزه العالً فً محٌطن، فٌن وٌخطط ال

ودراسته الدلٌمة إلمكانٌة خبلصن منه، وكٌفٌة اإلطباق علٌن. تخٌل إحساسن 

بتربص النمر وخوفن منه. وشعورن بالعجز عن الفرار، وبطء حركتن أمام 

التً  سرعته الفابمة فً الجري. إن هذه المشاعر هً مجال التنمر واألجواء

 تكتنفه. أي حٌن ٌستهدفن أحدهم استهدافاً شخصٌاً بمصد إٌذابن إٌذاء بالؽاً.
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وأسالٌب التنمر متعددة منها اللفظً الذي تُستخدم فٌه ألفاظ اإلهانة والتحمٌر    

والشتم، واأللفاظ البذٌبة، وألفاظ اإلساءة الجنسٌة والتحرش الجنسً، ومنها العزل 

ة وإشعاره بالتهمٌش والدونٌة االجتماعٌة، ومنها والحصار االجتماعً للضحٌ

اإلٌذاء البدنً متعدد الصور. والمتنمرون موجودون فً كل مكان وٌمارسون 

تنمرهم على كل الفبات فً المنزل والمدارس واألعمال. ٌتنمرون ضد الصؽار 

 والكبار، وضد النساء والرجال.

 

الذي ٌؽلؾ « االستمواء»والمتنمر بحاجة إلى تحلٌل نفسً لفهم إحساس    

سلوكه. هل هو شعور حمٌمً بالموة والتمٌز والتفوق؟ أم أنه افتعال للموة فً 

روح مهزومة تشعر بالنمص والضعؾ وعانت طوٌبل من االضطهاد، ثم وجدت 

ضالتها فً شخص أضعؾ منها؟ وما هً دوافع التنمر على اآلخرٌن؟ هل هو 

أم تحول األمر إلى حالة مرضٌة  انتمام من فكرة ما؟ أو تحمٌك نصر رمزي؟

تتلذذ بتعذٌب اآلخرٌن؟ وهل ٌمارس المتنمر سلوكه ضد شخص بعٌنه، « سادٌة»

أو فبة بعٌنها، أو أنه سلون عام؟ بمعنى هل المتنمر ٌشخصن عنفه؟ أم هو عنٌؾ 

بطبعه؟ هذه األسبلة سوؾ تفرز لنا حالة المتنمرٌن كل على حده، وبواعث 

 . ولد تساعد على عبلجهم وتهدبة عنفهم.سلوكهم، ومدى خطورتهم

 

تشٌر الدراسات إلى أن الكثٌر من حاالت إطبلق النار التً ارتكبها طبلب    

إما أن المتنمر واجه مشكبلت «. ظاهرة التنمر»المدارس فً أمرٌكا كان سببها 

انتهت بإطبلله النار على أساتذته وزمبلبه، أو أن إحدى ضحاٌا التنمر عانى كثٌراً 

وانتهى األمر به باالنتمام ممن تنمروا علٌه فً المدرسة. ولرأت عن بعض حاالت 

االنتحار التً كان سببها الضٌك البالػ من ممارسات التنمر المتعددة التً واجهها 

ً النساء. إحدى الفنانات خرجت على شاشة إحدى الفضابٌات  المنتحر، وخصوصا

ر وسابل التواصل االجتماعً بسبب وعبرت عن مضاٌمات التنمر التً تواجهها عب

عملٌة تجمٌل فاشلة أجرتها لشفتٌها. وعبرت أنها بعمبلنٌتها واتزانها تمكنت من 

 تجاوز تلن الممارسات، إال أن ؼٌرها من الصعب علٌهم احتمال ذلن.

 

ممارسة التنمر ضد اآلخرٌن تترن عوالب وخٌمة فً نفس الضحٌة.. شعور    

من، وضعضعة الثمة بالنفس، وتراجع اإلنجاز واإللبال باالستهداؾ، وافتماد األ
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على الحٌاة والعمل واألصدلاء. وزٌادة نسبة المتنمرٌن وممارستهم فً المجتمع 

تشٌر إلى أن التحضر والتمدم لٌس سبباً حاسماً فً طمس معالم العنؾ المجتمعً. 

 ولكنه ٌجلب معه أسالٌبه الخاصة فً ذلن.

ً أ  ن ٌشعر أحدهم بالسعادة والتلذذ وهو ٌعذب ؼٌره وٌراه إنها لفكرة ؼرٌبة حما

 ٌتهشم أمامه!!

 

 

 نسؤل هللا التوفٌك،،،،،                                       

  


